OBEC VŘESINA

Zápis č. 41/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 23. 9. 2019
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Ing. Jiří Augustin
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Otevírání obálek - geologický průzkum
Stížnost na obecní strážníky
Zřízení pietního místa
Žádost o pokácení přerostlých stromů v parku u hasičské zbrojnice
Žádost - řešení vody, stékající na soukromý pozemek z obecního pozemku
Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání
Instalace GPS do obecních vozidel
Plynová přípojka v garážích
Topení garáže
Pěšina Jeničky
Otevírání obálek – geologický průzkum

Součástí projektu „Dostavba a rekonstrukce kanalizace v obci Vřesina“ je požadavek na provedení
geologického průzkumu na dotčeném území s cílem stanovit správně ceny prací s ohledem na terén. Obec
zveřejnila výzvu na zakázku malého rozsahu s termínem předložení nabídek v pátek 20. září. Obec obdržela
dvě nabídky (Geoservices CZ s.r.o. – 95 800 Kč bez DPH, EloraGroup s.r.o. – 139 900 Kč bez DPH). Obálky byly
otevřené na schůzi rady a byla určena vítězná firma. Protokol o otevírání obálek je přílohou č. 41-1.
41 / 462 Rada obce jednomyslně rozhodla zadat geologický průzkum k projektu „Dostavba a rekonstrukce
kanalizace v obci Vřesina“ firmě GEOSERVICES CZ s.r.o., sídlo: Kounicova 1064/3, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, Identifikační číslo 05632501, a pověřuje starostu obce, aby předmětné
práce u této firmy objednal.
2.

Stížnost na obecní strážníky

Obec obdržela písemnou stížnost pana Petra Ličky „Na fungování obecní policie“. Hlavním předmětem
stížnosti je „překračování pravomoci vstupem na soukromý pozemek a vyhazováním hostů ze zahrádek
u restauračních zařízení po 22:00“.
Bc. Petr Lička upozornil na možnou skutečnost, kdy obecní policie pravděpodobně nepostupovala
zcela dle platné legislativy. Taky Petr Lička upozornil velitele obecní policie (starostu obce), že dochází k
porušování zákazu vjezdu na účelové komunikaci vedoucí ke hnojišti a dále na Mexiko a lázně Klimkovice.
Starosta připomíná, jako formální velitel obecní policie, že úkoly strážníků jsou definovány zákonem. Obecní

policie (1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích,
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení,
se podílí na prevenci kriminality v obci,
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na
požádání údaje o obecní policii.

Stanovisko starosty je, že je povinností obecní policie zakročit při rušení nočního klidu zejména
s ohledem na skutečnost, že občané v blízkosti restauračních zahrádek si opakovaně stěžují na rušení
nočního klidu. Starosta předá stížnost smluvnímu právníkovi a předloží jeho stanovisko radě obce. Zároveň
upozorní strážníky na povinnost „zdvořilosti a přiměřenosti“. Příloha 41-2. Bez usnesení.
3.

Zřízení pietního místa

Vzhledem ke skutečnosti, že ubývá volných hrobových míst na pohřebišti, je nutno vyřešit situaci s
dětskými hrobovými místy. Jedná se o hrobová místa, která byla zřízena v šedesátých letech, a majitelé je
měli zdarma. Neexistuje přesná evidence a místo je zanedbané, viz foto. Paní Bednářová se již v minulosti
pokoušela situaci vyřešit. Většina se jí podařila, ale zůstali 3 příbuzní zemřelých, kteří žádají přidělení nového
urnového hrobového místa nebo zřízení alespoň pietního místa. Navrhujeme radě obce, aby jedno takové
místo zřídila, jako vzpomínku na to, že v minulých letech dětské hroby opravdu byly. Zbylé volné místo může
být využito pro nových cca 24 urnových hrobových míst. Příloha 41-3.
41 / 463 Rada obce jednomyslně schvaluje zřízení pietního místa na místním pohřebišti ve Vřesině v místě
bývalých dětských hrobů. Forma a umístění bude stanovena pracovníky obecního úřadu.
4.

Žádost o pokácení přerostlých stromů v parku u hasičské zbrojnice

Není v kompetenci rady obce posuzovat zdravotní stav stromů. Neexistuje definice „přerostlého
stromu“. Žádost bude předána panu Závadovi. Příloha 41-4.
41 / 464 Rada obce rozhodla jednomyslně zařadit do rozpočtu obce na rok 2020 přiměřenou částku na
posouzení zdravotního stavu stromů (dendrologický průzkum) na území obce a případná nápravná
opatření s cílem minimalizovat riziko pádu stromů.
5.

Žádost – řešení vody, stékající na soukromý pozemek z obecního pozemku

Rada obce obdržela stížnost občanů z Vřesové ulice na vodu, která stékala z pozemků ve vlastnictví
obce během přívalových dešťů. Občané mají obavu, aby se situace neopakovala. Požadují realizaci
adekvátních opatření. Jedná se o pozemky 1698/25 a 1698/5. Pozemek 1698/25 je zemědělsky využíván,
pozemek 1698/5 je částečně zarostlý buření, částečně využívaná vlastníky sousedících nemovitostí. Příloha
41-5.
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41 / 465 RO pověřuje jednomyslně Bc. Petra Ličku k zastupování obce ve věci protierozních opatření na ulici
Vřesová a k vyřízení podnětu občanů. RO ukládá Bc. Petru Ličkovi důkladně prověřit stav pozemků
1698/25 a 1698/5. Podat zprávu RO na zasedání RO 14. 10. 2019 o stavu a řešení situace. RO
ukládá Bc. Petrovi Ličkovi Informovat dotčené občany do 31.10.2019 o následném postupu
opatření.
6.

Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání

Starosta obce seznámil radu obce s výsledkem přezkoumání hospodaření. Obci byly vytknuty chyby,
spočívající v opožděném zveřejnění dvou dokumentů (jedná se o smlouvy na zakázky malého rozsahu:
„Rekonstrukce ulic Slepá, Křížová a Prostorná“ a „Oprava kanalizace na ulici Hlavní – I. etapa“) na profilu
zadavatele, když zákon134/2016 Sb. ukládá zveřejnit tyto informace do 15 dnů. Rada projednala tyto
nedostatky se závěrem, že příčina je na straně obce. Starosta obce požádá kontrolní výbor, aby v rámci svých
kontrol věnovali pozornost i této problematice. Příloha 41-6.
41 / 466 Rada obce jednomyslně ukládá starostovi obce neprodleně a prokazatelně seznámit pracovníky
obce s povinnostmi, které vyplývají ze zákona 134/2016 Sb. § 219 a věnovat zvýšenou pozornost
plnění této zákonné povinnosti.
7.

Instalace GPS do obecních vozidel

Místostarosta Pavel Pokorný předkládá radě obce návrh na instalaci GPS lokátoru do vozidel obecní
policie, údržby a traktoru. Instalace 1 lokátoru stojí cca 7 000 Kč a měsíční paušál za jedno vozidlo 170 Kč.
Příloha 41-7.
41 / 467 Rada obce souhlasí s instalací GPS lokátoru do vozidel obecní policie, údržby a traktoru a pověřuje
místostarostu obce, aby objednal instalaci. Po instalaci lokátoru do vozidel budou všichni
zaměstnanci – řidiči těchto vozidel – písemnou formou seznámení s touto skutečností. Zajistí
místostarosta.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
8.

Plynová přípojka v garážích

Dle informace pracovníků údržby je v havarijním stavu plynová přípojka v objektu garáží. V havarijním
stavu jsou rovněž topná tělesa. Plynová přípojka nesnese odklad, způsob vytápění bude projednán
s pracovníky údržby.
41 / 468 Rada obce ukládá panu Pavlovi Pokornému neprodleně zajistit opravu plynové přípojky od
plynoměru do budovy garáží za hasičskou zbrojnicí, aby se předešlo nebezpečí havárie.
9.

Topení garáže

Teplota v garážích je trvalý problém. Pro práci v zimním období a s ohledem na oleje a jiná maziva je
žádoucí udržovat v dílně přiměřenou teplotu. Je žádoucí zajistit izolaci vrat.
41 / 469 Rada obce pověřuje starostu obce zpracováním návrhu řešení vytápění garáží a izolace vrat garáží
po konzultaci s pracovníky údržby.
10.

Pěšina Jeničky

Po přívalových deštích je tato pěší komunikace velmi zdevastovaná. Jsou tam hluboké výmoly, které
mohou být nebezpečné zejména pro cyklisty
41 / 470 Rada obce pověřuje jednomyslně pana místostarostu Pavla Pokorného, aby prověřil stav pěšiny a
navrhnul rozsah oprav a odhad nákladů.
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Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 27. září 2019
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