OBEC VŘESINA

Zápis č. 13/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 28. 1. 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. Jarní prohlídky vodních toků
2. Smlouva BRKO
3. Pyšovi – kabelová přípojka pro novostavbu – ul. Břidličná
4. Dodatek smlouvy Haluza
5. Dodatek smlouvy na chodník s MR Design
6. Rozpočtové opatření 2/2019
7. Senior taxi
8. Soutěž Zlatý Erb - soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
9. Kotlíková dotace

1. Jarní prohlídky vodních toků
Povodí Odry nabídlo obci účast při jarní prohlídce vodních toků – v našem případě o říčku Porubku. Za
obec se zúčastní prohlídky pan Petr Lička. Bez usnesení.
2. Smlouva BRKO
Pan Petr Lička předkládá radě k projednání návrh smlouvy na likvidaci BRKO. Použitý mustr byl
poskytnut ze serveru SMS ČR. Pan Lička zapracuje navrhované změny do smlouvy a předloží radě opět ke
schválení pro účely zveřejnění výzvy na podání nabídek na zakázku malého rozsahu – soustřeďování, svoz a
likvidace BRKO na území obce Vřesiny. Bez usnesení.
3. Pyšovi – kabelová přípojka pro novostavbu – ul. Břidličná
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím projektanta žádá o souhlas se stavbou zemní
elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 2065/138 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví manželů:
Ing. Jiří Pyš, nar. *** a Vladimíra Pyšová, nar. ***, oba trvalý pobyt ***. Stavba bude provedena výkopem v
zeleném pásu podél tělesa komunikace dle přiložené projektové dokumentace. Stavbou dojde k dotčení
silničního pozemku místní komunikace ul. Břidličná ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 2065/57 k. ú. Vřesina
u Bílovce. Nedojde k narušení asfaltového povrchu komunikace. Příloha č. 13/1.

13 / 164 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové přípojky
„Vřesina 2065/138 NNk“ pro pozemek parc. č. 2065/138 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném
vlastnictví manželů: Ing. Jiří Pyš, nar. *** a Vladimíra Pyšová, nar. ***, oba trvalý pobyt ***, dle
projektové dokumentace vypracované firmou TRABBAU a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady v listopadu 2018, na základě plné moci, pro investora stavby ČEZ Distribuci, a.s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 (číslo výkresu IV-12-8016180-1) a to výkopem v
zeleném pásu podél komunikace (viz přiložený situační plán).
13 / 165 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla
•

zatížit silniční pozemek obce parc. č. 2065/57 k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle
geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a
údržbě podzemní elektrické přípojky, dle projektové dokumentace zpracované firmou
TRABBAU a.s., projektantem Pavlem Přichystalem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8; služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
Kč 10 000,- Kč + DPH/přípojku;

•

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní elektrické
přípojky a smlouvu o právu provést stavbu v pozemku obce parc. č. 2065/57 k. ú. Vřesina u
Bílovce, dle projektové dokumentace zpracované firmou TRABBAU a.s., projektantem Pavlem
Přichystalem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady v prosinci 2018.

4. Dodatek smlouvy Haluza
Zpracovatel Změny č. 1 ÚP Vřesina Ing. Haluza předkládá návrh dodatku ke smlouvě, kterým se
upravuje cena díla v souvislosti se změnou legislativy. Nová cena díla činí 129 228 Kč, což představuje
navýšení původní ceny díla o 22 748 Kč (ceny vč. DPH). Příloha 13/2.
13 / 166 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 1 SOD na zpracování Změny č. 1 ÚP Vřesina mezi
obcí Vřesina a Ing. arch. Jaroslavem Haluzou, Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, kde
předmětem smlouvy je navýšení ceny díla na konečnou cenu 129 228 Kč včetně DPH a úprava
termínů pro zapracování požadovaných změn do předmětu díla, a pověřuje starostu obce Jiřího
Kopeně podpisem Dodatku č. 1. SOD. Navýšení ceny činí 22 748 Kč.
5. Dodatek smlouvy na chodník s MR Design
Ing. Roman Diehel, jako oprávněný zástupce MR Design, předkládá radě obce návrh dodatku ke
smlouvě „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“. Předmětem dodatku je úprava rozsahu a
ceny díla v souladu s výsledkem kontrolního dne. Navýšení smluvní ceny díla činí 20 tis. Kč a je vyvoláno
nutností přeložky vodovodní přípojky pro nemovitosti na pozemcích p.č. 1754 a 1756 v k.ú. Vřesina u Bílovce,
viz příloha č. 13/3.
13 / 167 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo o dodávce projektových prací pro
stavbu: „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“ mezi obcí Vřesina a MR Design
Cz s.r.o., IČ: 25388606, kde předmětem dodatku je úprava termínu zhotovení díla a navýšení ceny
o 20 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem Dodatku č. 1.
6. Rozpočtové opatření 2/2019
Paní Jana Rašíková předkládá radě obce návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 ve výši 30 000 Kč.
Příjem byl vyvolán vrácením nevyužité dotace z roku 2018 od divadelního spolku Divoch.
13 / 168 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření ve výši 30 000 Kč na straně příjmů i výdajů
dle přílohy č. 13/4.
7. Senior taxi
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Ing. Michal Král předkládá radě obce návrh smlouvy jako součástí výzvy na podání nabídky na
předmětnou službu. Rada obce smlouvu projednala, navrhla úpravy a předala Mgr. Kučerovi k posouzení.
8. Soutěž Zlatý Erb - soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy
prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních
elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.
13 / 169 Rada obce jednomyslně souhlasí s účastí obce v soutěži soutěž o nejlepší webové stránky a
elektronické služby měst a obcí – Zlatý Erb - a pověřuje Ing. Jiřího Augustina, aby obec do soutěže
přihlásil.
9. Kotlíková dotace
Starosta obce byl dotázán vřesinským občanem, zda bude obec Vřesina přispívat ze svého rozpočtu na
dotace na výměnu kotle. Rada obce takový záměr nemá, ani v minulosti na tyto účely podporu
neposkytovala. Nemá pro tyto účely vyhrazené peníze v rozpočtu obce. Bez usnesení.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 30. 01. 2019
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