OBEC VŘESINA

Zápis č. 34/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 15. 7. 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.
15.

Smlouva na opravu místních komunikací
Porucha dodávky údržby obce
Zalévání stromů v období sucha – Kaménka, svah na ulici Malá Strana
Dodatek Smlouvy s firmou Stemon Holding s.r.o.
Stanovisko obce Vřesina k náhradě škody za odstraněné dřeviny Rostislava Homoly
Žádost MUDr. Fábrikové o umístění sídla společnosti
Ochrana HUP na parkovišti u ZS
Lokální oprava - lesní cesta – prodloužená Topolová
Rozpočtové opatření č. 10
Šetření poruch na kanalizaci
Nabídka na 3. ordinaci- zveřejnit záměr na pronájem ordinace
Dotisk fotokroniky autora Milana Julínka – Vřesina 1905 - 2015
Letopisecká komise – zadání – infoceduli na Skalku.
Informace o kameře na objektu bývalé Jednoty na ulici osvobezení
Pódium pro DIVOCH – ochotnické divadlo
1. Smlouva na opravu místních komunikací

Starosta obce informuje radu obce o stavu – v úterý 16. července bude celou věc řešit s Mgr. Kučerou.
Firma KARETA se slovy ředitele „hlásí“ o práci. Na výzvu k převzetí staveniště ze dne 12. června nereagovali. Nyní
se staví do pozice, že jen čekají na doručení podepsané smlouvy. Původní termín se nedá stihnout.
Na příští schůzi starosta podá informaci od právníka, jak se k situaci postavit.
2. Porucha dodávky údržby obce
Renault Traffic má poruchu, zdá se, že náklady budou příliš vysoké (asi porucha v rozvodech, hlava válců
v důsledku přetržení řemene). Místostarosta podá neprodleně informaci o výši kalkulace servisu (do 17.
července).
3. Zalévání stromů v období sucha – Kaménka + svah na ulici Malá Strana
Starosta obce připomíná nutnost zalévat nově zasazené stromy a keře – zejména na přístupové cestě do
lokality Kaménky, vánoční strom ... Trvalý úkol pro údržbu obce. Zajišťuje pan Pavel Pokorný.
4. Dodatek Smlouvy s firmou Stemon Holding s.r.o.
Paní Štefková upozornila starostu, že až dodatečně si uvědomila, že nemá platnou smlouvu na TDI na
stavbu zdravotního střediska až do konce realizace (červen). Předložený Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě
prodlužuje dobu plnění do 30. 6. 2019. Příloha č. 34-1.
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Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě s firmou STEMON Holding, s.r.o.,

IČ: 28638816. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 30. června 2019 a navýšení
ceny o 26 922,50 Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem tohoto
dodatku.
5. Žádost MUDr. Fábrikové o umístění sídla společnosti
MUDr. Radmila Fábriková prostřednictvím svého právního zástupce žádá obec o souhlas s umístěním sídla
obchodní společnosti. Příloha 34-3.
34 / 367

Rada obce jednomyslně souhlasí s umístěním sídla společnosti „MUDr. Radmila Fábriková, s.r.o.“,
IČ: 01629158, na adrese Malá Strana 646 v budově rekonstruovaného zdravotního střediska a
pověřuje starostu obce, aby podepsal „Souhlas s umístěním sídla“ pro účely zápisu do obchodního
rejstříku.
6. Stanovisko obce Vřesina k náhradě škody za odstraněné dřeviny Rostislava Homoly

V rámci stavby „Jednotná kanalizace Vřesina – přeložka“ byly odstraněny dřeviny z pozemků parc. č. 20 a
21 v k. ú. Vřesina u Bílovce v majetku pana Rostislava Homoly. Za tyto dřeviny mu bude poskytnuta náhrada ve
výši dle ocenění vypracovaného Mgr. Naděždou Kolinovou (viz příloha 34-2).
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Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s vyplacením náhrady za dřeviny pokácené v rámci stavby
„Jednotná kanalizace Vřesina – přeložka“ na pozemcích parc. č. 20 a 21 v k. ú. Vřesina u Bílovce v
majetku Rostislava Homoly, nar. *****, trvalý pobyt *****, ve výši 5 326 Kč
(pěttisíctřistadvacetšest Korun českých) podle ocenění vypracovaného Mgr. Naděždou Kolinovou
v listopadu 2018, které je přílohou tohoto materiálu.
7. Ochrana HUP na parkovišti u ZS

Starosta vyzval pana Pokorného, aby zajistil ochranu HUP před zdravotním střediskem. Podle názoru
starosty je HUP umístěn nevhodně a je velmi zranitelný při pojíždění vozidel po budoucím parkovišti. Pan
místostarosta předkládá radě návrh řešení – provedení ocelového krytu, nabídka firmy MALEJA (pan Břetislav
Malík, Msgr. Tomáška 351), pozinkovaná ocel, za 9000 Kč. Příloha 34-4.
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Rada obce jednomyslně schvaluje vybudování ochrany HUP na parkovišti před zdravotním
střediskem dle nabídky pana Břetislava Malíka, Msgr. Tomáška 351, Vřesina a pověřuje pana
místostarostu, aby zajistil výrobu a instalaci.
8. Lokální oprava - lesní cesta – prodloužená Topolová

Rada obce vypsala výběrové řízení na zhotovitele lokálních oprav asfaltové cesty k Peterkově hájence,
která zároveň slouží jako cyklotrasa. Předpokládaný rozsah oprav je cca 213 m2 a odhadovaná cena 230 tis Kč.
Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele veřejných zakázek a zároveň bylo zasláno osmnácti firmám
upozornění na vypsanou zakázku. Nabídku v termínu do 1. 7. 2019 nepodala žádná firma, dvě z oslovených se
z kapacitních důvodů omluvily.
Vzhledem k nastalé situaci, oslovil Jiří Augustin pět již vyzvaných firem a požádal je osobně o předložení
nabídky v dodatečném termínu, do 15. 7. 2019. Nabídku vypracovala a podala jediná firma VAVRLA MILAN
STABIT se sídlem Liptovská 8/963, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 45198675.
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Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla na základě výběrového řízení zadat veřejnou zakázku
„Lokální opravy asfaltové lesní cesty Vřesina“ firmě VAVRLA MILAN STABIT se sídlem Liptovská
8/963, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 45198675 dle cenové nabídky ze dne 15. 7. 2019 ve výši
231 451,74 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně vystavením objednávky.
9. Rozpočtové opatření č. 10

Příloha č. 34-5
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Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 10 ve výši 6 000 Kč na straně příjmů a
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výdajů v souladu s přílohou č. 34-5 zápisu.
10. Šetření poruch na kanalizaci
Starosta obce informuje radu o výsledek šetření poruchy na kanalizaci u paní Bzonkové – č.p. 245.
Průzkum proveden „kouřovou metodou“. Odhalenou příčinou je stav jejich vlastní retenční nádržky.
Provedeno na náklady obce panem Pavlem Pokorným, U Kříže 729.
Starosta navrhuje do budoucna řešit tyto situace formou dohody se stěžovatelem, že v případě, že se
prokáže chyba na jeho straně, uhradí náklady na šetření sám. V případě závady na obecní kanalizaci náklady
proplatí obec. Starosta obce připraví návrh dohody. Bez usnesení.
11. Nabídka na 3. ordinaci- zveřejnit záměr na pronájem ordinace
Po kolaudaci zdravotního střediska je nutné zveřejnit záměr na pronájem 3. ordinace, zveřejnit na úřední
desce a případně vytvořit písemnou výzvu, která bude předána na některá odborná pracoviště (nemocnice,
poliklinika apod.). Cílem je obsadit ordinaci další odborností.
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Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit záměr na pronájem 3. ordinace ve zdravotním středisku
na ulici Malá Strana 646 a pověřuje starostu obce zveřejněním na úřední desce obce.
12. Dotisk fotokroniky autora Milana Julínka – Vřesina 1905 - 2015

První vydání v roce 2015 - 30 ks za cenu přibližně na 1 100,- Kč/ks.
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Rada obce jednomyslně souhlasí s upraveným dotiskem fotoknihy pana Milana Julínka Vřesina
1905 - 2015 v počtu 30 ks a pověřuje starostu obce, aby oslovil pana Julínka a dojednal aktuální
cenu Fotolabu za 30 výtisků.
13. Letopisecká komise – zadání – infoceduli na Skalku.
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Rada obce rozhodla pověřit letopiseckou komisi, aby zpracovala text a obsah informační tabule pro
lokalitu Skalka. Záležitost s letopiseckou komisí projedná pan Petr Lička.
14. Informace o kameře na objektu bývalé Jednoty na ulici osvobezení

Starosta obce informuje radu obce, že kamera na objektu č.p. 523 je již plně funkční a připojená k síti
(napájení z rozvaděče v objektu, data přes wifi). Rada pověřuje místostarostu obce, aby zadal údržbě povinnost
povinně kontrolovat prostor před objektem s ohledem na nebezpečí vzniku černé skládky. V případě potřeby
neprodleně požádat obecní strážníky, aby prohlédli záznam na kameře a identifikovali viníka. Přímý přístup
pracovníků údržby ke kamerovým záznamům je nepřípustný z hlediska pravidel GDPR.
15. Pódium pro DIVOCH – ochotnické divadlo
Pan Michal Král informuje o cenových nabídkách na podium pro divadelní spolek DIVOCH. Členové
spolku dospěli k závěru, že 6 X 4 je málo, že by bylo žádoucí mít pódium alespoň 8 x 4. Nabídky se ovšem
pohybují v hladině 200 tis. vč. DPH a to je mimo rámec původních úvah. Bude zváženo při tvorbě rozpočtu na
příští rok i s ohledem na pokračování záměru stavbu Kulturního domu.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 19. července 2019
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