OBEC VŘESINA

Zápis č. 30/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 3. 6. 2019

Přítomni:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pan Varga – seznámení s novým starostou Klimkovic
Komentář ke směně s panem Richardem Šimkem
Schválení záměru pronájmu zahrádky (areál Strž)
Termín oprav MK, smlouva Kareta
Vodovodní přípojka pro areál Mysliveckého sdružení Vřesina
Cena přeložky ČEZ
Výzva na realizaci dokončení “přeložky” – ulice Zahrádkářská
Odkup chaty pana Kašovského
Program 5. zasedání ZO dne 26. června 2019
Souhlas s umístěním kamery na objektu č.p. 523 – bývalá prodejna Jednoty
HS Occasion – příkazní smlouva
Alej ovocných stromů na parcele 2096/66
Odměna trenérovi Miroslavu Šebestíkovi
Rozpočtové opatření č. 8

1. Pan Varga – seznámení s novým starostou Klimkovic
Pan Jaroslav Varga, nový starosta Klimkovic, se na základě dohody se starostou přišel představit.
Přednesl opakovanou žádost ohledně výpomoci v oblasti obecní policie. Zejména zdůraznil složitou
bezpečnostní situaci v prostoru ZŠ v průběhu června do konce školního roku během rekonstrukce kruhového
objezdu. Diskutovány byly i další aspekty sousedských vztahů s ohledem na nutnost řešit kanalizaci v lokalitě
Mexiko na ulici Společné. Bez usnesení.
2. Komentář ke směně s panem Richardem Šimkem
Rada předloží na ZO obě varianty, jak získat pozemek na výstavbu chodníku ke hřišti: odkup celého
pozemku p.č. 1140/3 od pana Richarda Šimka, nebo směnit celý pozemek 1140/2 za 96,5 m 2 z parcely 1140/3
rovnocenné. Starosta v předstihu pošle zastupitelům informace, aby se všichni mohli nad problémem
zamyslet. Pan Richard Šimek vyslovil verbální souhlas vytýčením části pozemku p.č. 1140/3, nezbytné pro
stavbu chodníku.

30 / 324 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Pavla Závadu, aby zajistil vytýčení části pozemku p.č.
1140/3 pro účely budoucí výstavby chodníku tak, aby bylo možné oddělit pruh na předmětném
pozemku o šíři 4,25 m od hranice pozemku p.č. 2127/1 (silnice III/4692), vše v k.ú. Vřesina u
Bílovce.
30 / 325 Rada obce pověřuje jednomyslně pana Pavla Závadu, aby zajistil vytýčení části pozemku p.č.
1140/2 pro účely budoucí výstavby chodníku tak, aby bylo možné oddělit pruh na předmětném
pozemku o šíři 4,25 m od hranice pozemku p.č. 2127/1 (silnice III/4692), vše v k.ú. Vřesina u
Bílovce.
3. Schválení záměru pronájmu zahrádky (areál Strž)
Dne 27.5.2019 písemně sdělil p. Michal Rybníček, nar. *****, bytem *****, že nemá zájem o další
pronájem zahrádky C 42, část p. č. 1702/23 – ostatní plocha, areál „STRŽ“, o výměře 182,6 m2, k. ú. Vřesina
u Bílovce.
30 / 326 Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnit záměr pronájmu zahrádky C 42, část p. č. 1702/23 –
ostatní plocha, areál „STRŽ“, o výměře 182,6 m2, v k. ú. Vřesina u Bílovce.
4. Termín oprav MK, smlouva Kareta
Starosta obce informuje radu obce o jednání s ředitelem firmy KARETA Bruntál, která se stala vítězným
uchazečem o zakázku opravy místních komunikací. Ing. Jiří Hendrych požádal o změnu termínu převzetí
staveniště a změnu termínu dokončení o dva měsíce – do konce října 2019 v důsledku nedostatečných
kapacit.
Vzhledem k tomu, že v zadání byl výslovně uveden termín dokončení srpen 2019, je posun termínu za
toto datum porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek (porušení zadávacích podmínek) a kromě
jiného bychom tímto krokem přišli o dotaci na opravu této komunikace (žádost je podaná v únoru 2019). Pan
Hendrych přislíbil, že se pokusí záležitost probrat s panem jednatelem a do čtvrtka 6.6. dá vědět, jestli jsou
schopni v požadovaném termínu dílo provést.
30 / 327 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby při dalších jednání s firmou KARETA s.r.o.,
Bruntál, Krnovská 1877/51, IČ 62360213, trval na závazné smlouvě o dílo, která byla přílohou
vítězné nabídky na rekonstrukci komunikací.
5. Vodovodní přípojka pro areál Mysliveckého sdružení Vřesina
Pan Jiří Augustin předkládá radě obce návrh nového řešení přípojky vody pro areál Mysliveckého
sdružení Vřesina. Příloha 30-1.
30 / 328 Rada obce jednomyslně souhlasí s návrhem nového řešení přípojky vody pro areál Mysliveckého
sdružení Vřesina, které spočívá v napojení na stávající přípojku pitné vody pro objekt šaten a
restaurace na hřišti v majetku obce. Přípojka bude vybavena podružným měřením pro vyúčtování
nákladů.
6. Cena přeložky ČEZ
Starosta obce předkládá radě informaci o návrhu smlouvy na realizaci přeložky kabelového vedení nad
parcelou 679/1 – viz příloha 30-2. Cena činí 2 698 000 Kč. Bez usnesení.
7. Výzva na realizaci dokončení “přeložky” – ulice Zahrádkářská
Starosta obce obdržel od Ing. Jaroše informaci, že je hotová projektová dokumentace na
nedokončenou fázi Přeložky kanalizace Vřesina. Kalkulovaná cena činí cca 889 tis. Kč. Odhad náročnosti je
cca 2 měsíce. Dokumentace bude dodaná ve formátu PDF tak, aby výzva na podání nabídky na zakázku
malého rozsahu mohla být zveřejněna na webu a nebylo nutné tisknout více sad dokumentace.
30 / 329 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit výzvu na podání nabídky na zakázku malého rozsahu
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na realizaci „Dokončení přeložky kanalizace Vřesina“ a pověřuje Ing. Jiřího Augustina, aby výzvu
zpracoval a zveřejnil na webu.
8. Odkup chaty pana Kašovského
Starosta obce informuje radu obce, že zahájil jednání s panem Kašovským, vlastníkem chat na
pozemku obce v areálu zahrádek pod MŠ na parcele 679/2 ve vlastnictví obce Vřesina. Pan Kašovský si vzal
čas na rozmyšlenou cca do půlky června.
9. Program 5. zasedání ZO dne 26. června 2019
Starosta obce předkládá radě obce program 5. zasedání ZO dne 26. června 2019. Příloha 30-3.
30 / 330 Rada obce schvaluje jednomyslně program 5. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2019.
10. Souhlas s umístěním kamery na objektu č.p. 523 – bývalá prodejna Jednoty
Starosta obce předkládá radě obce nabídku firmy Warnet na instalaci kamerového systému s nočním
viděním na objekt č.p. 523 na ulici Osvobození s cílem ochránit prostor před potenciální černou skládkou.
Obec obdržela od vlastníka objektu písemný souhlas s umístěním kamery na objektu i s napájením kamery
z rozvaděče v objektu. Viz příloha 30-4.
30 / 331 Rada obce jednomyslně akceptuje nabídku firmy Warnet s.r.o. na instalaci kamery s nočním
viděním na objektu č.p. 523 ve Vřesině s cílem zabránit černé skládce na parcele 1140/2 v k.ú.
Vřesina u Bílovce ve vlastnictví obce za cenu 17 488 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce, aby
instalaci kamery u firmy Warnet s.r.o. objednal.
11. HS Occasion – příkazní smlouva
Rada obce svým usnesením 16 / 193 rozhodla akceptovat nabídku společnosti HS Occasion, s.r.o., na
manažerské řízení projektu „Dostavba a rekonstrukce kanalizace v obci Vřesina, okr. Ostrava – město na
ulicích Selská, Lázeňská, Nade Vsí, Klimkovická, Pohoří“ v ceně 160 000 Kč bez DPH. Předmětem nabídky je
rovněž zpracování žádosti o finanční podporu včetně povinných příloh, administrace výběrového řízení na
zhotovitele stavby a administrace výběrového řízení na technický dozor investora. Firma HS Occassion na
výzvu starosty předkládá návrh smlouvy na tuto službu. Smlouva byla postoupena Mgr. Kučerovi ke kontrole.
Příloha 30-5.
30 / 332 Rada obce schvaluje smlouvu mezi obcí Vřesina a firmou HS Occasion, s.r.o., IČ: 2796040 na
manažerské řízení projektu „Dostavba a rekonstrukce kanalizace v obci Vřesina, okr. Ostrava –
město na ulicích Selská, Lázeňská, Nade Vsí, Klimkovická, Pohoří“ v ceně 160 000 Kč bez DPH.
Předmětem smlouvy je rovněž zpracování žádosti o finanční podporu včetně povinných příloh,
administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby a administrace výběrového řízení na
technický dozor investora; rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 4 x PRO, 1 SE ZDRŽEL
12. Alej ovocných stromů na parcele 2096/66
Pan Petr Lička předkládá radě obce návrh na výsadbu aleje ovocných stromů na parcele p.č. 2096/66
v k.ú. Vřesina u Bílovce. Výsadby proběhne formou akce „Zasaď si svůj strom“. Zájemci z řad vřesinských
občanů budou mít možnost si pod dohledem odborníka zasadit vlastní ovocný strom (bude dodán obcí).
Stromy budou očíslovány a na začátku aleje bude uveden přehled stromů, a kdo je zasadil. Plánovaný termín
je 16. listopadu 2019. Skladba ovocných stromů bude zvolena po konzultaci s pomologem. Bude se jednat o
pozdní odrůdy, aby ovoce dozrálo po sklizni. Detaily akce a koordinaci obstará pan Petr Lička.
30 / 333 Rada obce schvaluje jednomyslně záměr zřídit na parcele p.č. 2096/66 v k.ú. Vřesina u Bílovce
alej ovocných stromů formou akce „Zasaď si svůj strom“ dne 16. listopadu 2019 a pověřuje pana
Petra Ličku zpracováním návrhu na skladbu vysazených stromů, obstaráním cenové nabídky a
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předložením stručného projektu s cenovou kalkulací. Součástí projektu budou rovněž souhlasy
majitelů všech dotčených pozemků.
13. Odměna trenérovi vřesinských fotbalistů - Miroslavu Šebestíkovi, darovací smlouva
Družstvo starších žáků pod vedení Miroslava Šebestíka vyhrálo v sezóně 2018 – 2019 soutěž. Příloha
30-6.
30 / 334 Rada obce rozhodla ocenit práci trenéra vřesinských fotbalistů - starších žáků - pana Miroslava
Šebestíka finančním darem ve výši 10 000 Kč (desettisíckorun Českých). Dar bude poskytnut
formou symbolické poukázky s podpisy zástupců obce a realizován převodem na účet
obdarovaného, vše na základě darovací smlouvy. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 4 x PRO, 1 X SE ZDRŽEL
14. Rozpočtové opatření č. 8
S ohledem na předchozí usnesení je nezbytné provést rozpočtové opatření. Příloha 30-7.
30 / 335 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje o 10 000 Kč položka rozpočtu
§3419, pol. 5492 a snižuje položka rozpočtu §6399, pol. 5362.
HLASOVÁNÍ: 4 x PRO, 1 X SE ZDRŽEL

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 6. června 2019
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