OBEC VŘESINA

Zápis č. 25/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 29. 4. 2019

Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin
Ing. Michal Král
Bc. Petr Lička

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Senior taxi
Pasport komunikací
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Předání klíčů od ordinace MUDr. Matheislové
Smlouva na pronájem – ordinace lékařů
Uložení materiálu MUDr. Pokorného – hasičárna
Dar Ing. Jarmile Šichnárkové
Hasiči – dotace na auto
Likvidace stavebního odpadu
Likvidace objemného odpadu
Oprava čerpadla pro zásahové vozidlo JSDH Vřesina – THT Polička
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – připojení nemovitosti na el. síť - Selská,
parc. č. 2123/5 – Holasovi
13. Setkání zřizovatelů na území ORP Ostrava
14. Evidence smluv

1. Senior taxi
Pan Philip ověřuje připravenost spuštění služby „senior taxi“ k 1. květnu. Ing. Král se s panem Philipem
spojí a předá mu podklady – zejména evidenci, kam bude řidič zapisovat „klienty“ – bude sloužit jako podklad
pro fakturaci. Bez usnesení
2. Pasport komunikací
Starosta obce informuje radu, že jednal s panem Jaroslavem Klegou, zástupcem firmy MDP Geo, s.r.o.,
ohledně nabídky pasportizace místních komunikací a dopravního značení. Prezentace pana Klegy se
uskuteční v rámci některého blízkého termínu v rámci schůze rady obce. Bez usnesení.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtovým opatření č. 6 se do rozpočtu obce zapojuje dotace na výdaje spojené s volbami do
Evropského parlamentu. Příjmová strana rozpočtu se navyšuje o 87 000 Kč a k tomu jsou stanoveny
odpovídající výdaje – viz příloha č. 25-1.
25 / 299 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se navyšuje rozpočet
obce o neinvestiční přijatý transfer – financování voleb do EP, ve výši 87 000 Kč - příloha č. 25-1.
4. Předání klíčů od ordinace MUDr. Matheislové
Zástupce firmy EUC klinika předal fyzicky i protokolárně klíče od bývalé ordinace MUDr. Matheislové.
Součástí příští schůze rady bude prohlídka uvolněných prostor. Bez usnesení.
5. Smlouva na pronájem – ordinace lékařů
Starosta obce předkládá radě obce návrh nájemní smlouvy na ordinace lékařů. Smlouva je z „pera“
Mgr. Petra Kučery po konzultaci s MUDr. Fábrikovou. Stejná smlouva byla předložena ke konzultaci rovněž
MUDr. Pokornému. Rada i lékaři se vyjádří po prostudování návrhu smlouvy. Bez usnesení. Příloha 25-2.
6. Uložení materiálu MUDr. Pokorného – hasičárna
MUDr. Vladimír Pokorný žádá radu obce o souhlas s dočasným umístěním vybavení zubní laboratoře
v bývalé čekárně ordinace MUDr. Matheislové. Jedná se zejména o „licí stroj“, jehož hmotnost je cca 300 kg.
25 / 300 Rada obce jednomyslně souhlasí s dočasným umístěním vybavení zubní laboratoře MUDr.
Vladimíra Pokorného v bývalé čekárně ordinace MUDr. Matheislové. Stěhování si zájemce obstará
sám. Prostor bude poskytnut zdarma do kolaudace zdravotního střediska, kam bude laboratoř
následně přestěhována.
7. Dar Ing. Jarmile Šichnárkové
V souvislosti s přeložením části kanalizační stoky z pozemku „Hegarových“ v loňském roce došlo ke
směně pozemků mezi obcí a paní Jarmilou Šichnárkovou – z iniciativy obce. Paní Šichnárková vyšla obci vstříc,
aby se obec vyhnula další eskalaci problémů s OŽP MMO. Směna byla pro ní nevýhodná, přišla o 20 m2
pozemku. Aktuálně jí byla vyměřená daň z převodu nemovitostí ve výši 1 688 Kč. Rada obce pokládá za
seriózní tuto daň za ni uhradit, neboť se tím řešil problém obce, nikoli problém paní Ing. Šichnárkové. Příloha
č. 25-3.
25 / 301 Rada obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 1 688 Kč Ing. Jarmile Šichnárkové, trvalý pobyt
*****, na úhradu daně z nabytí nemovitostí v souvislosti s řešením přeložky kanalizace na parcele 4/2
v k.ú. Vřesina u Bílovce.
Hlasování: 4x PRO, 1 x se zdržel
8. Hasiči – dotace na auto
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky aktuálně vyhlásilo do
14. 6. 2019 výzvy účelových investičních dotací pro jednotky SDH obcí pro rok 2020 - pořízení, nebo
rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu, stavba nebo
rekonstrukce požární zbrojnice. Podle informace plk. Ing. Jiřího Němčíka má JSDH Vřesina v rámci bodového
hodnocení potenciál na tuto dotaci dosáhnout. Výtah z výzvy MVČR je přílohou č. 25-4.
25 / 302 Rada obce jednomyslně rozhodla podat žádost o dotaci na „dopravní automobil“ pro JSDH
Vřesina podle zásad, uvedených v příloze č. 25-3 tohoto zápisu. Žádost zpracuje Ing. Jiří Augustin
prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf a zajistí předání zpracované žádosti
prostřednictvím datové schránky na HZS MSK včetně příloh: a) kopie smlouvy nebo oznámení o zřízení
účtu u ČNB, b) zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru vydaného MV-GŘ HZS ČR a
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zveřejněného na www.hzscr.cz nejpozději do 14. června 2019. Tento termín je limitní jak pro evidenci
žádosti na portále, tak pro zaslání výstupu z portálu datovou schránkou příslušnému HZS kraje.
9. Likvidace stavebního odpadu
V souvislosti se změnami pravidel ve sběrných dvorech v Ostravě rada přijala následující usnesení
k zajištění likvidace stavebního odpadu (nabídka OZO je přílohou č. 25-5):
25 / 303 Rada obce jednomyslně rozhodla objednat jednorázově od OZO, s.r.o., kontejner na stavební suť.
Kontejner bude přistaven na obecním úložišti odpadů za hasičskou zbrojnicí. Orientační termín
přistavení kontejneru - červen 2019 – bude v předstihu upřesněn a oznámen ve vřesinském rozhlase,
na obecním webu a formou informačních letáků na obvyklých plochách. Optimálně od pátku 7:00 do
následujícího pondělí. Organizačně zajistí pan Pavel Pokorný.
10. Likvidace objemného odpadu
S ohledem na skutečnost, že během dubnové akce byly kontejnery na objemný odpad naplněny
během velmi krátké doby, přijala rada toto usnesení:
25 / 304 Rada obce jednomyslně rozhodla zopakovat přistavení kontejnerů na objemný odpad v obvyklých
lokalitách. Termín bude po dohodě s OZO oznámen v předstihu ve vřesinském rozhlase, na obecním
webu a formou informačních letáků na obvyklých plochách. Organizačně zajistí pan Pavel Pokorný.
11. Oprava čerpadla pro zásahové vozidlo JSDH Vřesina – THT Polička
Firma, která se nabídla opravit čerpadlo, nepodala žádnou cenovou nabídku. Naopak přišla nabídka od
THT Polička s.r.o. – příloha č. 25-6.
25 / 305 Rada obce rozhodla jednomyslně objednat opravu čerpadla zásahového vozidla JSDH Vřesina u
společnosti THT Polička, s.r.o. Ing. Jiří Augustin dojedná s velitelem JSDH Vřesina panem Stanislavem
Drastichem detailní postup. Orientační cena opravy bez dopravy je cca 140 000 Kč včetně DPH. Termín
– srpen 2019.
12. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – připojení nemovitosti na el. síť - Selská,
parc. č. 2123/5 – Holasovi
Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, žádá o povolení zvláštního užívání
místní komunikace ulice Selská, parc. č. 2123/5 v k. ú. Vřesina u Bílovce, důvodu připojení pozemku parc. č.
48 v k. ú, Vřesina u Bílovce zemní kabelovou přípojkou v rámci stavby „Vřesina 48 NNk“. Souhlas obce
Vřesina s předmětným zvláštním užíváním byl vydán usnesením rady obce č. 6/80 ze dne 10.12.2018.
Stavba bude provedena protlakem, nedojde k porušení asfaltového povrchu komunikace. Bude
proveden výkop souběžný s komunikací, startovací a konečné jámy budou umístěny mimo komunikaci v
zeleném pásu, podle přiložené projektové dokumentace vypracované Ing. Rostislavem Stallmachem v
listopadu 2018 (IP-12-8023529-1).
Termín provádění prací: 27.05.2019 – 31.05.2019. Samotné práce budou trvat jeden den v uvedeném
rozmezí. Příloha 25-7.
25 / 306 Rada obce Vřesina jednomyslně vydává souhlas Ing. Martinu Bartečkovi, Lublaňská 1002/9, 120
00 Praha 2 – Vinohrady, se zvláštním užíváním místní komunikace ulice Selská z důvodu stavebních
prací spojených s realizací stavby "Vřesina 48 NNk" podle přiložené projektové dokumentace
vypracované Ing. Rostislavem Stallmachem v listopadu 2018 (IP-12-8023529-1).
13. Setkání zřizovatelů na území ORP Ostrava
Obec obdržela pozvánku na schůzi zřizovatelů škol. Schůze se koná 17. 05. 2019, 10:00 - 12:00
v budově MMO. Nezávazně se zúčastní Ing. Michal Král. Bez usnesení.
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14. Evidence smluv
Aplikace Gordic na evidenci smluv, která byla zkušebně nainstalovaná na počítači asistentky, je
k danému účelu přespříliš složitá. Starosta informuje radu obce, že zřídil obecní účet na serveru Google:
sml.vresina@gmail.com. Pod tímto účtem bude vedena na „Google disku“ jednoduchá tabulka s evidencí
smluv. Budou zahrnuty pouze smlouvy zpětně od počátku roku 2019.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 2. 5. 2019
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