OBEC VŘESINA

Zápis č. 28/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 20. 5. 2019

Přítomni:

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

místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. Informace o realizaci opravy havarijního stavu odpadu v domě zahrádkářů
2. Informace o stěhování pracovníků údržby a obecní policie do nových prostor v budově hasičské
zbrojnice
3. Stanovisko obce Vřesina ke zvlášnímu užívání místní komunikace ul. U Parku spojené s uzavírkou
komunikace s nařízemím objížďky z důvodu napojení pozemku parc. č. 87 k. ú. Vřesina u Bílovce na
elektrickou síť
4. Projednání žádosti o pronájem hrobového místa paní Ireny Kočí
5. Vyhodnocení rozeslaných poptávek na výrobu 8 ks kontejnerů na bioodpad pro traktorový nosič
kontejnerů portýr 3
6. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Vřesina

1. Informace o realizaci opravy havarijního stavu odpadu v domě zahrádkářů
Rada obce bere na vědomí informaci o havarijním stavu a s tím spojených oprav odpadu v Domě
zahrádkářů. Bude zrušena stávající žumpa a provedeno vybudování nového odpadu pro odvod splaškových
vod. Napojení bude na kanalizaci na ulici Zahrádkářská. Dešťová voda ze střechy bude svedena z přední části
do nově vybudované vsakovací jímky
2. Informace o stěhování pracovníků údržby a obecní policie do nových prostor v budově hasičské
zbrojnice
Rada obce byla informována, že pracovníci údržby budou přestěhování do prostoru obecní policie
v hasičské zbrojnici a obecní policie bude přestěhována do prostorů po jeslích. V současné době probíhá
nacenění výměny oken v těchto prostorách včetně vybudování sprchového koutu s příslušenstvím a drobných
stavebních úprav.

3. Stanovisko obce Vřesina ke zvlášnímu užívání místní komunikace ul. U Parku spojené s uzavírkou
komunikace s nařízemím objížďky z důvodu napojení pozemku parc. č. 87 k. ú. Vřesina u Bílovce
na elektrickou síť
Fyzická osoba oprávněná k podnikání Ing. Martin Barteček požádala o zbláštní užívání místní komunikace
ul. U Parku spojené s uzavírkou komunikace s nařízením objížďky v souvislosti se stavbou: Vřesina 87 NNk”.
Rozhodnutí vydává OÚ Vřesina v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve správním
řízení, k němuž je nezbytné stanovisko obce. Bude proveden překop místní komunikace a dále výkop souběžný
s komunikací v zeleném pásu. Během prací bude použito přenosné dopravní značení dle návrhu schváleného
Policií ČR.
Stavba bude provedena na základě územního souhlasu, který vydal MÚ Bílovec. Termín uzavírky: 17.6.2019 –
21.6.2019. Práce proběhnou v tomto termínu během jednoho dne. Příloha č. 28-1.
28 / 319 Rada obce jednomyslně schvaluje uzavírku místní komunikace ulice U Parku s nařízením objížďky
v rámci stavby „Vřesina 87 NNk“ dle projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Martin
Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady v červenci 2018 (č.v IV-12-8015561)
v termínu 17.06.2019 - 21.06.2019, po dobu jednoho dne a schválenou stanoviskem PČR č.j. KRPT115763/ČJ-2019-070706.
28 / 320 Rada obce jednomyslně schvaluje zvláštní užívání ulice U Parku v rámci stavby „Vřesina 87 NNk“
dle projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00
Praha 2 – Vinohrady v červenci 2018 (č. v IV-12-8015561) ve lhůtě od 17.062019 - 21.06.2019.
4. Projednání žádosti o pronájem hrobového místa paní Ireny Kočí
Paní Irena Kočí, trvalým bydlištěm *****, Ostrava Poruba, požádala o pronájem urnového hrobového
místa na pohřebišti ve Vřesině. Příloha 28-2.
28 / 321 Rada obce jednomyslně zamítá žádost paní Ireny Kočí, trvalým bydlištěm *****, o pronájem
hrobového místa na vřesinském pohřebišti z důvodu nedostatečného počtu volných hrobových
míst.
5. Vyhodnocení rozeslaných poptávek na výrobu 8 ks kontejnerů na bioodpad pro traktorový nosič
kontejnerů PORTÝR 3
Bc. Petr Lička z pověření rady překládá nabídky na základě rozeslaných poptávek zadat výrobu 8 ks
kontejnerů na bioodpad. Přílohy 28-3, 28-4.
28 / 322 Rada obce rozhodla jednomyslně na základě rozeslaných poptávek a přijatých nabídek zadat
výrobu 8 ks kontejnerů společnosti FORCONT product s.r.o., IČ 03265919, Kotojedská 2588/91, 767
01 Kroměříž. Hodnota jednoho kontejneru je 36 990,-- Kč bez DPH včetně dopravy do Vřesiny.
Jedná se o nejlevnější nabídku. Starosta obce neprodleně vyzve firmu k předložení kupní smlouvy.
6. Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ Vřesina
Bc. Petr Lička na základě pověření rady předložil nabídku na rekonstrukci zahrady ZŠ a MŠ Vřesina v roce
2019. Příloha 28-5.

28 / 323 Rada obce rozhodla vzhledem k ročnímu období neprodleně zrealizovat zakázku „Rekonstrukce
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zahrady ZŠ a MŠ Vřesina 2019“ v hodnotě 88 192,-- Kč včetně DPH u společnosti Zahradnictví Jílek
Vřesina. Rada obce pověřuje starostu k vystavení objednávky na realizaci tohoto díla.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 SE ZDRŽEL

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Bc. Petr Lička
člen rady obce

Zápis byl proveden dne 22. 5. 2019
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