OBEC VŘESINA

Zápis č. 39/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 2. 9. 2019
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1.

Martin Jaroš - oprava silnic III. třídy versus kanalizace (17:00)
Odlehčovací komora na Mlýnské ulici
Schválení vybraného zhotovitele na Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Vřesina
Projekt nádrže na vodu
Hydrogeologický posudek - pohřebiště
Žádost pana Jana Fučíka o stanovisko obce k odstranění objektu na parcelách p.č. 1527 a 1528
Měření hluku, viz usnesení 37/408
Chodník od zdravotního střediska na ulici Hlavní
Oprava dětského hřiště U Opusty
Bankomat ve vestibulu obecního úřadu
Kontrola vzrostlých potenciálně nebezpečných stromů na obecních pozemcích
Pasport veřejného osvětlení
Rozšíření kontejnerového stání pod obecním úřadem
Plán jednání schůzí rady obce v průběhu měsíce září.
Termín obecního plesu
Komise pro rozvoj obce
Rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2020
Dodávka kontejnerů od firmy Forcont - grafika

Martin Jaroš – oprava silnic III. třídy versus kanalizace (17:00)

Pan Jaroš na pozvání starosty předkládá radě obce informaci o plánované opravě povrchu komunikací
III. třídy – ulic Hlavní a Klimkovická. V těchto komunikacích je uložena obecní kanalizace - jedná se o 6 lokalit,
kde dochází ke křížení obecní kanalizace s komunikací. Je třeba zajistit opravu kanalizace v tomto křížení před
zahájením opravy povrchu.
39 / 431 Rada obce jednomyslně rozhodla zajistit opravu obecní kanalizace v místech křížení s ulicemi Hlavní a
Klimkovická (výměna potrubí pod komunikací) před zahájením oprav povrchu komunikací. V rozpočtu
na rok 2020 bude alokována částka 300 000 Kč na realizaci. Rada obce pověřuje Ing. Jiřího Augustina,
aby záležitost projednal se správcem komunikace a zajistil opravy v místě křížení v roce 2020 tak, aby

byly dokončeny před plánovanou opravou povrchu.
2.

Odlehčovací komora na Mlýnské ulici

Při vydatném dešti vytékají odpadní vody vč. pevných složek na pozemek pana Kačmarčíka. Ten žádá o
stavební úpravu odlehčovací komory (instalaci česla) s cílem zabránit pevným složkám vytékat na jeho
pozemek. Záležitost předložil osobně panu starostovi za přítomnosti Ing. Jaroše.
39 / 432 Rada jednomyslně souhlasí s úpravou odlehčovací komory ve vlastnictví obce na parcele 1175/2
v k.ú. Vřesina u Bílovce s cílem zabránit vytékání pevných složek na soukromý pozemek ve vlastnictví
pana Antonína Kačmarčíka a pověřuje Ing. Martina Jaroše, aby navrhnul řešení včetně ocenění a
předložil ho radě obce ke schválení. Termín 30. listopadu 2019.
3.

Schválení vybraného zhotovitele na Rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Vřesina

V pátek 30. srpna v 15:00 skončila lhůta pro podání nabídek na realizaci zakázky Rekonstrukce
sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Vřesina. Výběrové řízení organizovala na základě smlouvy firma INNOVA. Šest
obálek s nabídkami přivezl Ing. Ambrůz v tentýž den na obecní úřad a v 16:00 byly obálky otevřeny
v kanceláři starosty obce v přítomnosti komise ve složení: Ing. Petr Řeháček, paní Marcela Kudelová, Ing.
Michal Král. Nejnižší nabídková cena činí 4 777 770 Kč bez DPH. Protokol o posouzení a hodnocení
předložených nabídek je v příloze č. 39-1a. Návrh smlouvy 39-1b.
39 / 433 Rada obce jednomyslně akceptuje návrh komise pro vyhodnocení nabídek na realizaci stavby
„rekonstrukce sportovního hřiště u MŠ a ZŠ Vřesina a pověřuje starostu obce, aby uzavřel smlouvu o
dílo na předmětnou stavební zakázku s vítěznou firmou MERAT s.r.o., IČ:04817711, sídlo Zahradní
1069, 687 51 Nivnice.
4.

Projekt nádrže na vodu

V souvislosti s rekonstrukcí sportovního hřiště u ZŠ je nezbytné zajistit zásobník na vodu pro
zavlažovací systém. Na základě usnesení 37/401 předkládá Ing. Augustin radě obce koncept řešení nádrže na
dešťovou vodu. Bude zásobovaná dešťovou vodou ze střechy tělocvičny. Pan starosta upozorňuje, že jenom
na první měsíc po osevu je předpokládaná spotřeba min. 4 m3 denně (při 800 m2 to činí denně 5mm). To
představuje měsíčně cca 6000 Kč. Jinak hrozí, že semeno zaschne a nevzklíčí. Příloha 39-2.
39 / 434 Rada obce koncepci pana Augustina, která se zabývá s umístěním nádrže na dešťovou vodu a
pověřuje ho, aby zajistil celou akci včetně realizace. Koncepce předpokládá nádrž o objemu min 9 m3.
HLASOVÁNÍ: 4 X pro, 1 X PROTI
5.

Hydrogeologický posudek – pohřebiště

Starosta obce Předkládá radě obce hydrogeologický posudek. Z něho vyplývá, že vybraná lokalita není
ideální z hlediska tlecí doby, ale pohřbívání je možné při splnění určitých podmínek, viz příloha 39-3.
39 / 435 Rada obce bere na vědomí výsledky hydrogeologického posudku, který byl proveden na pozemku p.č.
1753/112 za účelem stanovení tlecí doby.
39 / 436 Rada obce pověřuje jednomyslně starostu obce, aby si vyžádal stanovisko krajského hygienika a
požádal krajský úřad o souhlas s provozováním pohřebiště na pozemcích p.č. 1753/111 – 113 v k.ú.
Vřesina u Bílovce.
6.

Žádost pana Jana Fučíka o stanovisko obce k odstranění objektu na parcelách p.č. 1527 a 1528
Příloha 39-4.

39 / 437 Rada obce jednomyslně jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 1516/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce
souhlasí s bouráním objektu na pozemcích parc. čísla 1527 a 1528 v k.ú. Vřesina u Bílovce za
podmínky, že krajnice podél ulice Plzeňské bude po ukončení akce uvedena do původního stavu
včetně zatravnění.
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7.

Měření hluku, viz usnesení 37/408

Starosta obce předkládá opakovaně radě obce své stanovisko, že měření hluku před zahájením
provozu na silnici I/11 – prodloužená Rudná - nemá žádný smysl, neboť nebude měřit hluk z komunikace ale
pouze stávající hluk. Takové měření není použitelné k žádnému účely ve smyslu ochrany zájmů obce Vřesiny
ve vztahu k budoucímu hluku, produkovanému provozem na silnici I/11 a zejména na estakádě přes
Vřesinskou strž. Starosta obce navrhuje provést měření až v případě, kdy by vznikly oprávněné pochybnosti o
dodržení hladiny zvuku při provozu a navrhuje revokovat usnesení 37/408. Starosta argumentuje
informacemi, které získal z akreditované laboratoře o podmínkách měření, aby bylo použitelné:









měření má probíhat na nejexponovanějším místě.
Zavřít psy (neštěkat po dobu 24 hod.).
Zajistit klid z okolních nemovitostí (žádné traktory, sekačky apod. po dobu 24 hodin).
Nejvyšší budova, nejvyšší podlaží, ideálně RD.
Místnost s okny na Rudnou (ideálně dětský pokoj, ložnice).
Nesmí pršet.
Nesmí foukat vítr.
Pouze úterý, středa a čtvrtek, v jiné dny ne.

Náklady na jedno celodenní měření cca 30 tis. + DPH za jedno místo, tzn. při třech požadovaných
lokalitách by byla cena měření cca 110 tis. Kč za dokument, který se nedá žádným způsobem použít
k vymáhání nápravy.
Smysl má - dle akreditovaného pracoviště i názoru starosty – měřit až po zahájení provozu v případě
podezření, že naměřené hodnoty při kolaudaci jsou překročené. S takovým měřením se dá prosazovat
náprava. Starosta opakovaně zdůrazňuje postoj (legitimní) krajského úřadu, že při kolaudaci silnice I/11 se
bude řídit pouze oficiálním měřením, které bude prováděno po dobu 1 roku v průběhu zkušebního provozu
pro účely kolaudace. Je to standardní postup na všech stavbách tohoto typu.
Rada trvá na alespoň omezeném měření pro účely srovnání hladiny hluku před a po zprovoznění
prodloužené Rudné.
39 / 438 Rada obce jednomyslně revokuje usnesení 37/408.
39 / 439 Rada obce pověřuje starostu obce, aby objednal měření hluku u akreditované laboratoře, když
místem měření bude střecha objektu školy, měřit se bude 24 hodin, měření proběhne před
zahájením provozu na silnici I/11 – prodloužená Rudná, kde předpokládaná cena měření bude činit
cca 30 tis. Kč + DPH.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
8.

Chodník od zdravotního střediska na ulici Hlavní

Starosta obce informuje radu obce o jednání s panem Rudolfem Navrátilem. Bude již v tomto týdnu
uveden v katastru nemovitostí jako vlastník parcely 297/5. Na tomto pozemku se nachází pěší komunikace,
která spojuje ulici Malá Strana (a dnes zejména zdravotní středisko) s Hlavní ulicí. Obec již léta usiluje o
získání tohoto pozemku, aby nedošlo ke zrušení této komunikace při případné změně vlastníka. Už před
prázdninami proběhlo jednání starosty s panem Navrátilem, který projevil zájem o koupi celého pozemku
(který byl nabízen na trhu s realitami). Pan Navrátil deklaroval souhlas s budoucím řešením, spočívajícím v
tom, že po nabytí tohoto majetku je ochoten prodat část pozemku s chodníkem obci. Na vlastní náklady
provedl zaměření chodníku a rozdělení/přečíslování parcel. Očekávaná cena cca 500 Kč/m2. Vzhledem
k tomu, že v době konání 6. zasedání ZO bude již pravděpodobně zapsán v katastru nemovitostí pan Rudolf
Navrátil jako nový vlastník, předloží starosta obce návrh na koupi oddělené části s chodníkem v rámci
programu 6. zasedání ZO. Jedná se o nově vzniklé parcely : p.č. 297/12, 297/13, 297/14 vše v k.ú. Vřesina u
Bílovce. Bez usnesení.
9.

Oprava dětského hřiště U Opusty
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Pan místostarosta Pavel Pokorný předkládá radě obce nabídku na dvě různé technologie ošetření
dopadových ploch na dětském hřišti. Jedná se buď o zatravňovací dopadové desky (cena do 100 tis. Kč), nebo
litá guma (cena cca 250 tis. Kč). Ostatní drobné závady na hřišti jsou v režii údržby obce. Příloha 39-5.
39 / 440 Rada obce rozhodla opatřit dopadové plochy na dětském hřišti U Opusty zatravňovacími deskami a
pověřuje pana místostarostu Pavla Pokorného, aby oslovil alespoň tři firmy poptávkou na
zatravňovací dopadové desky včetně dopravy a instalace.
10.

Bankomat ve vestibulu obecního úřadu

Rada obce se opakovaně zabývala instalací bankomatu. V příloze je uvedeno stanoviska právníka Mgr.
Petra Kučery. Hlavním rizikem je, že nebude dosaženo požadovaných 850 transakcí (výběrů) za měsíc a obec
bude za tento komfort doplácet měsíčně desítky tisíc z rozpočtu obce. Starosta upozorňuje, že dle jeho
názoru ubývá lidí, kteří platí hotově. Prakticky všude se dá platit kartou, nově dokonce i na poště. Obecný
trend je spíše úbytek plateb v hotovosti. Příloha 39 - 6.
39 / 441 Rada obce rozhodla prověřit zájem vřesinských občanů o instalaci bankomatu v budově obecního
úřadu formou a) článku do Vřesinských novin, b) anketou na obecním webu. Přípravou článku i
anketou rada obce pověřuje pana Michala Krále. Vyhodnocení ankety – zájmu, proběhne na přelomu
října/listopadu 2019.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
11.

Kontrola vzrostlých potenciálně nebezpečných stromů na obecních pozemcích

Starosta informuje radu obce, že pověřil obecní policii úkolem zkontrolovat místa, kde jsou na
obecním pozemku vzrostlé stromy, které by mohly být potenciální hrozbou. Pro tuto chvíli aspoň vizuálně
zkontrolovat, jestli některé stromy nejeví známky poškození, nemoci atd. V případě, že by se nějaký
podezřelý strom našel, nahlásit to Pavlovi Závadovi nebo paní Kolinové, ať ho posoudí.
12.

Pasport veřejného osvětlení

Pan starosta dohodl s panem Marcelem Vajdou, jediným „nositelem“ informací o veřejném osvětlení
ve Vřesině, že zpracuje pasport VO. Starosta žádá radu o souhlasu s vydáním hesla pro přístup do aplikace
GObec za účelem vložení dat o VO. Starosta obce obstará u provozovatele portálu GObec „založení projektu
pasportu VO“.
39 / 442 Rada obce jednomyslně souhlasí s předáním přístupového hesla do aplikace GObec (geografický
informační systém obce) panu Marcelu Vajdovi za účelem vložení dat k pasportu veřejného osvětlení.
39 / 443 Rada jednomyslně souhlasí s případnou instalací 3 ks LED osvětlení u školy (do 50 tis. Kč) jako
náhrady za poškozená svítidla a pověřuje starostu obce, aby uvedenou výměnu projednal s panem
Marcelem Vajdou.
13.

Rozšíření kontejnerového stání pod obecním úřadem

Dle OZO – častější vývoz není možný, nedá se stíhat. Jediná možnost je rozšířit stanoviště, přidat
kontejnery. Starosta upozorňuje, že v horizontu cca 2 let bude sběr a svoz tříděného odpadu organizován
jinak – minimálně kontejner plast/papír bude u každého RD.
39 / 444 Rada obce jednomyslně ukládá panu místostarostovi Pavlu Pokornému a Petru Ličkovi společně
zajistit rozšíření kontejnerového stání pod obecním úřadem s cílem zamezit hromadění zejména
plastového odpadu v prostoru kolem kontejnerů.
14.

Plán jednání schůzí rady obce v průběhu měsíce září.

S ohledem na význam některých jednání starosta rozhodl, že ve speciálních případech budou odesílány
pozvánky na schůze rady písemně. Souvisí to zejména se situací, kdy se někteří lidé domáhají účasti na schůzi
rady obce. Rada obce je ze zákona neveřejná, ale může si zvát „hosty“ dle potřeby s ohledem na agendu.
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39 / 445 Rada obce souhlasí jednomyslně se záměrem starosty obce pozvat na schůzi rady obce: a) vedoucího
údržby pana Pavla Světlíka na schůzi rady dne 7.října; b) zástupce rodiny Hegarových + Mgr. Petra
Kučeru + pana Pavla Závadu + paní Naďu Kolinovou v pondělí 30. září k projednání případného
dalšího postupu ve věci zatrubněného potoka a přeložky kanalizace.
15.

Termín obecního plesu
Rada obce projednala možné termíny pro uspořádání obecního plesu

39 / 446 Rada obce rozhodla jednomyslně, že obecní ples v domě zahrádkářů se bude konat dne 25. ledna
2020.
16.

Komise pro rozvoj obce

Starosta opakovaně vyzývá radu obce, že je velmi žádoucí jmenovat Komisi pro rozvoj obce. Na řešení
řady věcí na schůzích rady není dostatečný prostor. Bylo by užitečné, kdyby existoval poradní orgán – komise
– která by radě obce mohla doporučovat řešení. Starosta žádá radní, aby zvážili, zda ve svém okolí, mezi
známými, nemají lidi, kteří by byli ochotni se do práce tímto způsobem zapojit.
17.

Rozpočtové opatření a změna rozpisu rozpočtu

Paní Jana Rašíková předkládá radě obce rozpočtové opatření č. 12/2019, kterým se upravuje rozpočet
na straně příjmů i výdajů o 128 tis. Kč, viz příloha č. 39-7, 39-8.
Současně předkládá změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2019
39 / 447 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 ve výši 128 000 Kč na straně
příjmů i výdajů.
39 / 448 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2019.
18.

Rozpočet obce na rok 2020

Starosta obce připomíná členům rady obce, že je nejvyšší čas předkládat náměty na sestavení rozpočtu
na rok 2020. Návrh rozpočtu na rok 2020 musí být definitivně sestaven a projednán radou nejpozději 18. 11.
2019 a zveřejněn na úřední desce obce nejpozději 25. 11. 2019, aby mohl být projednán/schválen na
zasedání ZO dne 11. 12. 2019.
19.

Dodávka kontejnerů od firmy Forcont – grafika

Zhotovitel kontejnerů pro projekt BRKO požádal starostu obce o schválení „grafiky“ na obecních
kontejnerech (celkem 8 ks). Příloha 39-9.
39 / 449 Rada obce jednomyslně schvaluje grafickou úpravu kontejnerů na bioodpad – znak obce + text.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 3. září 2019
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