OBEC VŘESINA

Zápis č. 43/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 7. 10. 2019
Přítomni:

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

starosta obce
místostarosta obce
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člen rady

Návrh programu:
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1.

Řezbář Luboš Zavadil - návrh řešení parku Park Bedřich - naproti hasičárně
Darovací smlouva - vřesinští roveři
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Kontrola plynového kotle v hasičské zbrojnici
Garáže - cenová nabídka modernizace stávajícího vytápění
Rozšíření vytápění na další garáže
Výměna vodovodní přípojky ke ZS
Výzva MŽP - zakládání a obnova ploch zeleně
Oprava cesty Jeničky
Vícepráce na opravě místních komunikací
Propagace třídění bioodpadu
Návrh kalendáře -95. výročí založení tratě Poruba Vřesina
Rozšíření hřbitova
Stížnost Paní Dagmar Kláskové - rekonstrukce ulice Prostorné
Likvidace BRKO - vyhodnocení spolupráce s paní Libuší Kudelovou
Žádost o povolení překopu místní komunikace - uložení kanalizační přípojky - Kroča, Lubojacká

Řezbář Luboš Zavadil – návrh řešení parku Park Bedřich – naproti hasičárně

Hostem schůze rady obce je pan řezbář Luboš Zavadil, který nabídnul zpracovat kmeny pokácených
přerostlých bříz v parku. Byly úmyslně ponechány větší pařezy, aby bylo možné je nějak esteticky zpracovat
a doplnit tak vzhled parku. Záležitost byla už jednou projednána na schůzí rady – tehdy bez usnesení.
Návrh zní takto: tři pahýly břízy budou zkráceny, z pařezů i z odřezaných částí budou vyrobeny
„hříbky“. Budou umístěny pohromadě (vlevo od přístupové cesty od hasičské zbrojnice). Podobně budou
zpracovány dva pařezy vpravo od přístupové cesty, tentokrát to budou muchomůrky. Řezby budou
provedeny takovým způsobem, aby po nich mohly bezpečně lozit děti, řezby budou bez ostrých hran.
Nebudou však primárně sloužit jako hrací prvky! Budou sloužit jako dekorace, ale s případným zájmem dětí
je třeba počítat. Proto nebudou vyšší než 1 m, kde norma připouští jako dopadovou plochu ornici.
V tomto prostoru bude umístěn také včelí úl, vyrobený řezbářským způsobem – opět pouze jako
dekorace parku. Úl bude vybaven nápisem/upozorněním, že se nejedná o herní prvek. Na posledním
pařezu bude řezba se symbolikou se vztahem k včelám. Všechny prvky budou opatřeny kvalitním

vodovzdorným nátěrem k zajištění co nejdelší životnosti. Fotografie včelího úlu je v příloze 43-1. Členové
rady projevili obavy, zda instalace úlu nebude ke škodě s ohledem na dominantní sochu sedící dívky.
Předpokládané náklady na řezbářské práce činí max. 50 tis. Kč bez včelího úlu. S ohledem na
charakter díla není možné tuto dodávku řešit obchodní soutěží. Včelímu úlu s případnou informační tabulí
by lépe slušelo na školní zahradě. Cena úlu je stanovena autorem na 52 000 Kč.
Další návrh na oživení parku (včetně dalších námětů), jehož autorem je pan arch. Sávo Novák, byl
předán členům rady obce, aby se s náměty seznámili, a bude předmětem dalšího jednání. Příloha č. 43-2.
Pan arch. Sávo Novák rovněž navrhuje, s ohledem na historické události, pojmenovat oficiálně toto
území PARK BEDŘICH. Historické souvislosti jsou uvedené v příloze č. 43-3.
Starosta obce upozorňuje na podmínky, stanovené zákonem o obcích:
§ 28
(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a
příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí
obce.
(3) Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice
nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a
nemovitostí.
43 / 485 Rada obce jednomyslně rozhodla akceptovat nabídku řezbářských prací jako doplnění parku u
hasičské zbrojnice za částku cca 50 000 Kč dle přiloženého rozpočtu. Rada schvaluje vytvoření
dřevořezeb z pařezů odstraněných bříz v sestavě 6 x „hříbek“, 4 x „muchomůrka“ a další prvky dle
přiloženého rozpočtu, kromě včelího úlu. Rada pověřuje starostu obce, aby uvedené práce ve
schváleném rozsahu objednal u pana Lubomíra Zavadila, řezbáře, trvalý pobyt *****.
43 / 486 Rada obce rozhodla jednomyslně předložit návrh na pojmenování parku u hasičské zbrojnice
jménem BEDŘICH na počest někdejšího vlastníka Bedřicha Rozsypala zastupitelům na
prosincovém zasedání ZO.
2.

Darovací smlouva – vřesinští roveři

Vzhledem k tomu, že se nejedná o velkou částku a „roveři“ ji použijí k předem schválenému účelu (viz
usnesení 40 / 457), je nejjednodušší formou poskytnout jim peníze formou daru. Příloha 43-4.
43 / 487 Rada obce jednomyslně schvaluje darovací smlouvu na částku 12 000 Kč mezi obcí a Josefem
Smyčkem, trvalý pobyt ***** a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
3.

Rozpočtové opatření č. 14/2019

S ohledem na aktuální potřeby – havarijní situace plynových zařízení v dílně a garážích za hasičskou
zbrojnicí – rada přijala rozpočtové opatření č. 14/2019. Příloha 43-5.
43 / 488 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019, kterým se navyšuje rozpočet
obce o 200 000 Kč za účelem zejména pokrytí nákladů na řešení havarijního stavu plynových
zařízení v dílně a garážích za hasičskou zbrojnicí.
4.

Kontrola plynového kotle v hasičské zbrojnici

Z revizní zprávy na plynový kotel v hasičské zbrojnici vyplývá podezření na nesprávné připojení kotle
ke komínovému tělesu. Příloha 43-6.
43 / 489 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby neprodleně objednal kontrolu spalinových
cest u plynového kotle ústředního topení v budově hasičské zbrojnice. V případě zjištěných závad
objednat současně okamžitou nápravu.
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5.

Garáže – cenová nabídka modernizace stávajícího vytápění

Dne 4. 10. 2019 byla provedena revizním technikem plynospotřebičů revize stávajících plynových
zařízení v pracovních prostorech/garážích v budově údržby obce. Bylo konstatováno, že spotřebiče jsou ve
velmi špatném stavu a přívod k nim je již havarijní. Místostarosta obce předkládá radě obce nabídku pana
Barvíka. Fakticky se jedná o havarijní stav. Nabídka je přílohou č. 43-7.
43 / 490 Rada obce akceptuje cenovou nabídku pana Barvíka k řešení havarijního stavu plynových
spotřebičů v budově garáží a dílen u hasičské zbrojnice s výhradou, že bude použit levnější
plynový kondenzační kotel a celková cena nepřekročí 92 000 Kč. Rada pověřuje starostu obce
vystavením objednávky.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 2 x SE ZDRŽEL
6.

Rozšíření vytápění na další garáže

Místostarosta Pavel Pokorný: k dnešnímu dni nejsou garáže pracovníků údržby obce vůbec vytápěny
z důvodu, že zde není rozvod ústředního topení. V těchto garážích provádí pracovníci údržby různé opravy
strojů, včetně jiných prací. Pracovníci údržby už delší dobu volají po vytápění. Návrh řešení je v příloze č.
43-8.
43 / 491 Rada obce rozhodla jednomyslně zlepšit pracovní podmínky v prostorách garáží za hasičskou
zbrojnicí a vybavit garáže rozvodem ústředního topení na základě nabídky firmy Stanislav Barvík v
částce 41 237,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce vystavením objednávky.
7.

Výměna vodovodní přípojky ke ZS

Vzhledem k připravovanému parkovišti pro zdravotní středisko na ulici Malá Strana navrhuje pan Jiří
Augustin provést před tímto zásahem výměnu zbývající části vodovodní přípojky pro tento objekt a
sjednotit dimenze. K tomuto záměru p. Augustin vypracoval prováděcí projekt a nechal ho odsouhlasit
provozovatelem vodovodní sítě SmVaK Ostrava a.s. Ostrava. Zkapacitnění by zahrnovalo provedení zemních
prací od napojení k řadu po původní vodoměrnou šachtu a výměnu vodovodního potrubí. Materiál
napojení by hradil SmVaK. Výměna přípojky by byla koordinována s opravou parkoviště z důvodu uzavření
komunikace Malá Strana.
43 / 492 Rada obce souhlasí jednomyslně s posílením vodovodní přípojky pro zdravotní středisko a uděluje
radnímu Ing. Jiřímu Augustinovi plnou moc ke všem jednáním se SmVaK Ostrava, a.s., ohledně
opravy a zkapacitnění vodovodní přípojky pro Zdravotní středisko ve Vřesině.
8.

Výzva MŽP – zakládání a obnova ploch zeleně

Vzhledem k nové aktuální výzvě Ministerstva životního prostředí na Zakládání a obnovu ploch zeleně
je možné požádat o příspěvek na plánovanou podzimní výsadbu stromů v lokalitě Kaménky. Výše podpory
je až 100% uznatelných nákladů a to až do výše 250 tis Kč. Při podání žádosti na podzim je možné dotace
využít na výsadbu v extravilánu. Žádost je administrativně jednoduchá, vyžaduje však posudek odborně
způsobilé osoby a její schválení se předpokládá do 3 týdnů od registrace žádosti
43 / 493 Rada obce pověřuje jednomyslně Ing. Jiřího Augustina, aby do 14. 10. 2019 ověřil podmínky
obdržení dotace pro projekt výsadby stromů v lokalitě Kaménky se Státním fondem životního
prostředí a to vzhledem k předpokládanému obvodu kmínku objednaných sazenic a eliminoval
tak možnost zablokování žádosti o dotace na alternativní projekt.
43 / 494 Rada obce pověřuje jednomyslně Bc. Petra Ličku, aby v případě kladného výsledku projednání
předložil cenovou nabídku od odborně způsobilé osoby k projektu výsadby ekologicky
významných prvků v lokalitě Kaménky
9.

Oprava cesty Jeničky
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Pan Babica předložil nabídku na opravu cesty, zničené přívalovým deštěm cca před 6 týdny. Nabídka
však neřeší ocelové žlaby na odvodnění komunikace. Starosta požádá pana Babicu o doplnění. Příloha 43-8.
Bez usnesení.
10.

Vícepráce na opravě místních komunikací

Starosta informuje radu obce o vývoji na rekonstrukci místních komunikacích. Ulice Křížová je hotová
bez vícenákladů. Na ulici Prostorné se očekávají vícenáklady ve výši 265 tis. Kč vč. DPH, Ulice Slepá si vyžádá
vícenáklady s ohledem na nízkou únosnost terénu a nutnost zvýšit konstrukční podkladovou vrstvu o 20 cm
cca 410 000 Kč. Zhotovitel po souhlasu s TDI zpracuje změnový list jako podklad k dodatku ke smlouvě. Bez
usnesení. Vícenáklady u ulice Prostorné ještě nejsou definitivní, řeší se uložení vykopané zeminy. Bez
usnesení.
11.

Propagace třídění bioodpadu

Předkládá pan Petr Lička: v návaznosti na dřívější usnesení rady, pan Petr Lička nechal nacenit
letákovou kampaň, která bude součástí příštího vydání vřesinských novin. Plakáty budou vylepeny na
nástěnky, vyvěšení po obci zajistí vlastními silami pracovníci obce. Bylo osloveno Holbein Studio a nabídka
je v příloze č. 43-9.
Celková výše objednávky je 6.900 Kč (1000+5600+300). Na druhé straně letáku budou uvedeny
informace týkající problematiky sběru odpadu v obci, které dodal Petr Lička panu Holbeinovi. Také v letáku
budou uvedeny termíny sběrových akcí v roce 2020.
43 / 495 Rada obce jednomyslně pověřuje Bc. Petra Ličku objednáním 1000 ks letáků a 10 ks plakátů na
téma „propagace sběru bioodpadů“ u společnosti Holbein Studio v ceně 6 900 Kč bez DPH.
12.

Návrh kalendáře –95. výročí založení tratě Poruba Vřesina

V minulých letech se setkaly s pozitivním ohlasem veřejnosti stolní týdenní kalendáře. Starosta obce
oslovil pana Milana Julínka, ověřeného autora a sběratele starých fotografií.
43 / 496 Rada obce jednomyslně souhlasí s vydáním 700 ks stolního kalendáře na rok 2020 s tématikou
„Historie železniční tratě Poruba – Vřesina“ a pověřuje starostu obce, aby objednal kalendář
v tiskárně Pustina a zkoordinoval přípravu kalendáře s panem Milanem Julínkem.
13.

Rozšíření hřbitova

Starosta obce předkládá radě obce: starosta prověřil podmínky rozšíření hřbitova s ohledem na
výsledek hydrogeologického průzkumu s KHS – MVDr. Radimem MUDROU. KHS bude schvalovat případné
konkrétní řešení – pouze nějaký konkrétní projekt/plán, kde bude rozkresleno, kde budou urnová místa,
kde hrobová, s ohledem na spodní vodu. Asi má představu, že to zmapujeme metr po metru. Pak řekl, že
hlavní slovo by měl mít hrobař, že ten to tam zná nejlépe. Další, kdo by měl říci svůj názor, je pak ten
hydrogeolog, ale nakonec mi řekl, že hlavní slovo bude mít Ing. Vaněk, potažmo Ing. Valerián na OŽP MMO.
Starosta následně jednal s Ing. Vaňkem: pro OŽP je přijatelné jedině technické řešení spočívající v tom, že
spodní voda se bude zadržovat ještě před vstupem ke hrobovým místům (bude třeba detailnější průzkum) a
bude se odvádět drenážemi (kanalizace, vsak?). Kolem hrobových míst musí být také vytvořen zpevněný
povrch, který bude bránit průsaku dešťové vody. Z uvedeného vyplývá, že je to záležitost složitější, než jsme
předpokládali, ale Vřesina nedisponuje jiným vhodným místem na pohřebiště. To bylo důkladně prověřeno
již při zpracování platného ÚP.
43 / 497 Rada obce rozhodla jednomyslně, že přesto, že hydrogeologický průzkum na parcele 1753/112
směřuje k časově i finančně náročnějšímu řešení rozšíření hřbitova s ohledem na výskyt spodních
vod, bude obec pokračovat dalšími kroky v tomto záměru, zejména odkupem předmětných
pozemků. Rada obce se shodla na tom, že obec Vřesina nemá jiné řešení.
14.

Stížnost Paní Dagmar Kláskové – rekonstrukce ulice Prostorné
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Obec obdržela stížnost (příloha 43-10) majitelky RD č.p. ***. Předmětem stížnosti je porušení
kanalizační přípojky. Stavební firma potvrzuje, že při výkopových pracích byla poškozena kanalizační
přípojka od RD č.p. ***. Starosta předá informaci zhotoviteli a TDI, ať se k tomu vyjádří.
15.

Likvidace BRKO – vyhodnocení spolupráce s paní Libuší Kudelovou

Pan Petr Lička navrhuje uskutečnit schůzku s paní Libou Kudelovou, která je smluvním partnerem pro
svoz a likvidaci BRKO, s cílem vyhodnotit dosavadní spolupráci a dohodnout spolupráci v zimním období,
kdy bude provoz obecního úložiště odpadů omezen. Bez usnesení.
16.

Žádost o povolení překopu místní komunikace – uložení kanalizační přípojky – Kroča, Lubojacká

Investoři stavby RD, Tomáš Kroča, Dis., narozen *****, trvalý pobyt ***** a Ing. Barbora Lubojacká,
narozena *****, trvalý pobyt *****, jsou majiteli pozemku parc. č. 1566 k. ú. Vřesina u Bílovce. V rámci
novostavby RD požádali o povolení obce k překopu místní komunikace ul. Hlubočická, v majetku obce, ležící
na pozemku parc. č. 2118/1 k. ú. Vřesina u Bílovce pro uložení kanalizační přípojky pro parcelu p. č. 1566 k.
ú. Vřesina u Bílovce, spojenou s uzavírkou místní komunikace bez nařízení objížďky. Dopravní inspektorát
Městského ředitelství policie Ostrava ve svém souhlasném stanovisku č.j. KRPT-70064-1/ČJ-2018-070706 ze
dne 31.07.2019 s uzávěrou souhlasí. Uložení sítí do místní komunikace ul. Hlubočická bylo povoleno
usnesením rady obce Vřesina ze dne 21. 05. 2018 č. 120/973. Termín provedení prací: 07. 10. 2019 – 18.
10. 2019, po dobu jednoho dne v daném rozmezí. Příloha 43-11.
43 / 498 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s překopem místní komunikace ulice Hlubočická,
spojeným s uzavírkou bez nařízení objížďky, pro uložení kanalizační přípojky v rámci novostavby
rodinného domu na pozemku parc. č. 1566 v k. ú. Vřesina u Bílovce podle dokumentace
vypracované Davidem Feltlem v prosinci 2017.
43 / 499 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla pověřit starostu obce Ing. Jiřího Kopeně uzavřením
smlouvy o věcném břemeni s Tomášem Kročou, Dis. a Ing. Barborou Lubojackou a následném
vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí na základě geometrického zaměření
skutečného provedení stavby.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 9. října 2019
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