OBEC VŘESINA

Zápis č. 32/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 24. 6. 2019

Přítomni:

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

omluven
omluven

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

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

Smlouva s Ing. Miroslavem Skupníkem - přechod na ulici Hlavní
Dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace na chodník do Poruby
Smlouva FORCONT - dodávka biokontejnerů
Souhlas využitím parkoviště u fotbalového hřiště - Klub Veteránů Velká Polom
Dotace na školní hřiště 4 868 945 Kč
Oprava hasičárny - prostor pro obecní policii - výběr dodavatele
Pan Rostislav Homola - souhlas se stavbou v ochranném pásmu kanalizace
Petra Hrušková - projekt s Ostravskou univerzitou
Nájem zahrádky č. C42 - Strž
Konstrukce na ochranu HUP před zdravotním střediskem
Výměna odvodňovacího žlabu
Oprava vítací cedule a instalace nových patek

1. Smlouva s Ing. Miroslavem Skupníkem – přechod na ulici Hlavní
Rada obce pověřila na 19. schůzi rady starostu obce předložením smlouvy na zpracování projektové
dokumentace přechodu pro chodce na ulici Hlavní. Návrh smlouvy je příloho č. 32-1 zápisu.
32 / 343 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování projektové dokumentace na přechod
pro chodce na ulici Hlavní s Ing. Miroslavem Skupníkem (ČKAIT 1100479) za cenu 91 960 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
2. Dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace na chodník do Poruby
Zhotovitel, firma MR Design s.r.o., předkládá dodatek, kterým se mění termín plnění. Odklad je vyvolán
těmito okolnostmi (argumenty předkládá MR Design):
•
•

Vyřizování na vodoprávním úřadu, tzn. nechceme zbytečně stavbu prodražovat, ovšem
vodoprávní úřad si klade podmínky, které se budou muset splnit, taktéž jejich lhůty pro
vyjadřování se nezákonně prodlužují. Ale oni to neřeší.
Dále pak získání souhlasu se stavbou od vlastníků všech pozemků. Mnoho jich nereaguje, s
mnohými se musí vést dlouhá vysvětlování. Pro vydání územka je nutné mít všechny souhlasy

vlastníků.
Věřím tomu (Ing. Diehel), že to bude vše dříve, ale dal jsem tam raději rezervu, ať se to znovu
neprodlužuje. Příloha 32-2.
32 / 344 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 2 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 do konce roku
2019, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem Dodatku č. 2.
3. Smlouva FORCONT - dodávka biokontejnerů
Starosta předkládá radě kupní smlouvu na 8 kontejnerů na biologický odpad v souladu s usnesením
28/322. Návrh kupní smlouvy je přílohou č. 32-3 zápisu.
32 / 345 Rada obce jednomyslně schvaluje kupní smlouvu na dodávku 8 ks kontejnerů na bioodpad se
společnosti FORCONT product s.r.o., IČ 03265919, Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, kde
cena jednoho kontejneru činí 36 990,-- Kč bez DPH včetně dopravy do Vřesiny, a pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
4. Souhlas využitím parkoviště u fotbalového hřiště – Klub Veteránů Velká Polom
VZO PSČ ČR p. s. Velká Polom – Klub Veteránů - pořádá dne 5. července 2019 sraz historických
automobilů a motocyklů. Požádali písemně obec o souhlas s využitím parkoviště u fotbalového hřiště – bylo
by tam jedno kontrolní stanoviště soutěže veteránů.
32 / 346 Rada obce jednomyslně vydává souhlas s využitím parkoviště u fotbalového hřiště ve Vřesině dne
5. července 2019 pro účely zřízení kontrolního stanoviště závodu veteránů. Souhlas se vydává na
žádost VZO PSČ ČR p. s. Velká Polom – Klub Veteránů.
5. Dotace na školní hřiště 4 868 945 Kč
Starosta obce informuje radu obce o úspěšné žádosti o dotaci z MMR na modernizaci školního
sportoviště. Konstatuje, že máme podepsanou příkazní smlouvu s firmou INNOVA na organizaci výběrového
řízení. Nejzazší termín zahájení realizace akce říjen 2019, nejzazší termín ukončení realizace akce 31. prosince
2020. Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání podpořilo tuto žádost o dotaci usnesením:
3-8-1 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci Programu rozvoje regionů
2019+, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, výzva 1/2019/117D8210 a dotační titul 117d8210B
Podpora obnovy sportovní infrastruktury, a souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na
dofinancování akce. Příloha 32-4.
6. Oprava hasičárny – prostor pro obecní policii – výběr dodavatele
Pan Pavel Pokorný předkládá radě obce ke schválení nabídku na realizaci řemeslných prací s cílem
opravit resp. upravit prostory po bývalých jesličkách pro potřeby obecní policie Vřesina. S ohledem na
nevelkou zakázku a průběh sezony nebyl o uvedenou práci zájem. Nabídka je přílohou 32-5 zápisu.
32 / 347 Rada obce jednomyslně rozhodla zadat opravu a úpravu prostor pro potřeby obecní policie ve
druhém nadzemním podlaží hasičské zbrojnice panu Stanislavu Barvíkovi, trvalý pobyt Opavská
114, Dolní Benešov, IČ 40302709. Nabídnutá cena za realizaci činí 92 712 Kč + DPH ve výši
19 469,52 Kč, tedy celkem 112 181,52 Kč. Rada obce pověřuje místostarostu obce pana Pavla
Pokorného vystavením objednávky a průběžnou kontrolou - koordinací realizace objednaných
prací.
7. Pan Rostislav Homola - souhlas se stavbou v ochranném pásmu kanalizace
Pan Rostislav Homola jako vlastník pozemků parc. č. 19 a 20 k. ú. Vřesina u Bílovce požádal z důvodu
plánované výstavby rodinného domu obec Vřesina, jako správce obecní kanalizace, o udělení výjimky z
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velikosti ochranného pásma obecní kanalizace DN 1000, uložené částečně na výše zmíněných pozemcích.
Kanalizace DN 1000 má podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ochranné pásmo
2,5 m, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu.
Výjimku z ochranného pásma může podle výše uvedeného zákona udělit vlastník nebo provozovatel
kanalizace. Jelikož žadatel vyšel obci Vřesina vstříc v případě přeložky jednotné kanalizace Vřesina a strpěl na
svém pozemku věcné břemeno této kanalizace, měli bychom mu vyjít plně vstříc a výjimku udělit. Žadatel je
ochoten sepsat s obcí Vřesina smlouvu, ve které se zaváže, že si je vědom veškerých rizik a následků
vyplývajících z případného zásahu do kanalizace na jeho pozemku. Záležitost je projednaná s panem Pavlem
Závadou a Ing. Martinem Jarošem, odpovědným zástupcem. Příloha 32-6.
32 / 348 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s udělením výjimky žadateli Rostislavu Homolovi, nar.
*****, trvalý pobyt *****, z ochranného pásma kanalizace DN 1000 na pozemcích p. č. 19 a 20 k.
ú. Vřesina u Bílovce.
32 / 349 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla pověřit starostu Ing. Jiřího Kopeně podpisem smlouvy,
ve které se žadatel zaváže, že ponese veškerá rizika a náklady spojené s nezbytným zásahem do
kanalizace v případě potřeby.
8. Petra Hrušková – projekt s Ostravskou univerzitou
Ředitelka potřebuje souhlas rady obce, aby mohla potvrdit účast v projektu. Jedná se o získání
pomůcek pro školu cca 10 000 Kč a pro učitelku cca 18 000 Kč. Projekt je o zavedení nové metody ve výuce
Angličtiny. Viz příloha 32-7.
32 / 350 Rada obce jako zřizovatel „Základní školy a Mateřské školy Vřesina, okres Ostrava-město,
příspěvkové organizace“ jednomyslně souhlasí se zapojením školy do projektu EDUKACE APLIKACE - INOVACE, jehož řešitelem je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, v roli partnera
projektu. Zřizovatel bere na vědomí, že zapojením příspěvkové organizace do projektu
nevzniknou škole žádné náklady a po ukončení projektu bude darovací listinou převeden do
majetku školy majetek v podobě pomůcek do výuky.
9. Nájem zahrádky č. C42 - Strž
Usnesením č. 30/326 ze dne 3. 6. 2019 rozhodla rada obce o záměru pronájmu části pozemku p.
č.1702/23 - ostatní plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 42, areál „STRŽ“, o výměře 182,60 m 2. Původní
nájemce p. Michal Rybníček, bytem Slunečná 1571/4, 736 01 Havířov, dal písemnou výpověď nájmu na
užívání tohoto pozemku. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. O pronájem
uvedené zahrádky požádal písemně jeden zájemce - Dne 7. 6. 2019 doručila písemnou žádost paní Vladimíra
Bizonová, bytem *****.
32 / 351 Rada obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1702/23 – ostatní plocha, k. ú. Vřesina u
Bílovce, zahrádka C 42, areál „STRŽ“, o výměře 182,60 m 2 za cenu 730 Kč/rok, paní Vladimíře
Bizonové, Vosmíkova bytem *****.
10. Konstrukce na ochranu HUP před zdravotním střediskem
Měřicí skříň a HUP je po uvolnění staveniště naprosto nekrytá. Je třeba obstarat obezdění (pevné),
nebo ochrannou konstrukci z trubek s černožlutým nátěrem. Musí unést kolize s auty při parkování.
32 / 352 Rada obce jednomyslně ukládá panu Pavlovi Pokornému zajistit mechanickou ochranu HUP
v prostoru parkoviště před novým zdravotním střediskem.
11. Výměna odvodňovacího žlabu
Na ulici Selské v prostoru křižovatky se Zahrádkářskou se v minulém týdnu poškodil odvodňovací žlab.
S ohledem na havarijní situaci – původní žlab je neopravitelný, je třeba provést výměnu celého žlabu a zvolit
typ s vyšší nosností s ohledem na průjezd i vozidel s vyšším zatížením na nápravu. Pan Pavel Pokorný
předkládá nabídku na opravu/výměnu žlabu za 121 235 Kč bez DPH. Příloha 32-8.
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32 / 353 Rada obce rozhodla jednomyslně zadat instalaci nového odvodňovacího žlabu na ulici Selské
v prostoru křižovatky se Zahrádkářskou firmě Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s.r.o., IČ:
26843099 bez výběrového řízení s ohledem na havarijní stav za předpokládanou cenu 121 235 Kč
bez DPH a pověřuje pana Pavla Pokorného, aby instalaci objednal. Termín: neprodleně.
12. Oprava vítací cedule a instalace nových patek
V minulém týdnu byla poškozena/rozbitá „uvítací tabule“ na příjezdu od Klimkovic. Vzhledem k tomu,
že k původnímu umístění měl výhrady stavební úřad v Bílovci, rozhodla rada:
32 / 354 Rada obce rozhodla jednomyslně objednat novou „uvítací tabuli“ na příjezdu od Klimkovic,
přičemž náklady na novou tabuli budou kryty z pojištění původní rozbité tabule. Rada obce
schvaluje instalaci nové uvítací tabule v takovém místě, aby vyhověla podmínkám stavebního
úřadu v Bílovci, policii ČR i správci krajské komunikace a její umístění bylo podloženo písemným
souhlasem vlastníka pozemku a pověřuje pana místostarostu Pavla Pokorného, aby zajistil
objednávku nové tabule, vyřešil náhradu od pojišťovny a obstaral opakovanou instalaci v souladu
se shora uvedenými podmínkami.
13. Změna rozpisu rozpočtu
Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 4/2019
Mimořádné výdaje si vyžádaly přesuny mezi položkami jednotlivých paragrafů a to takto:
§ 3632 položka 5192
Pohřebiště – náhrady
7 300,- Kč
§ 3632 položka 6121
Pohřebiště – stavby
-7 300,- Kč
§ 6171 položka 5132
Činnost místní správy-ochranné pom.
2 500,- Kč
§ 6171 položka 5173
Činnost místní správy-cestovné
-2 500,- Kč
Celkem změna
0,- Kč

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 24. června 2019
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