OBEC VŘESINA

Zápis č. 44/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 14. 10. 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

Hosté:

Mgr. Lenka Skýbová
Marcel Vajda
Tomáš Bjaček

ředitelka ZŠ a MŠ
starosta DTJ Vřesina
komise pro vyhodnocení
nabídek

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

Projektové fiche ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvkové organizace
Otevírání obálek – výběr technického dozoru investora – rekonstrukce školního hřiště
Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou KARETA – rekonstrukce místních kounikací
Smlouva na parkoviště u ZS – zpracování projektu
Informace o nájmu zahrádky p.č. 679/2 – Roman Vysloužil
Uvítací tabule č. 3, pozemek 2217
Stížnost obou lékařů na nedostatečnou akustickou izolaci dveří
Žádost o proplacení čištění kan. přípojky – paní Sýkorová, chata ev. č. 49
Úprava kotelny v domě zahrádkářů
Připomenutí historických událostí dne 17. listopadu 1939/89
Termíny uklízecích akcí v roce 2020
Projektové fiche ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvkové organizace

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina Mgr. Lenka Skýbová předkládá radě obce tři projektové fiche s návrhem na
zařazení do SR MAP ORP Ostrava. Vzhledem k požadavku ze strany MAP ORP Ostrava na aktualizaci
Strategického rámce MAP ORP Ostrava na odevzdání nových projektových fichí (záměrů) za školy a školská
zařízení v obci připravila ředitelka školy Mgr. Lenka Skýbová k projednání tři projektové fiche. Dvě týkající se
mateřské školy s názvem Vybavení tříd MŠ ICT technologiemi a Polytechnické vzdělávání v MŠ, které popisují
investiční projektové záměry ve výši 1.300.000,- na vybavení mateřské školy interaktivními tabulemi se
speciálním softwarem, dataprojektory, ozvučením, kvalitními počítači, dotykovými zařízeními pro žáky a
robotickými pomůckami pro každou třídu mateřské školy a dále pak vybavením k polytechnickému vzdělávání
jako jsou ponky, svěráky, ruční nářadí a speciální dřevěné polytechnické stavebnice. Cílem těchto chystaných
projektů je zvýšit u dětí zájem o technické obory a zvýšit jejich digitální gramotnost. Třetí projektová fiche se
týká základní školy s názvem Vybudování multifunkční odborné učebny na ZŠ Vřesina vycházející z již jednou
zpracované projektové dokumentace, kterou nechala obec Vřesina vytvořit na přestavbu tělocvičny u základní
školy na komunitní centrum. Při využití jedné části projektové dokumentace na přestavbu spojovací chodby
mezi budovou školy a tělocvičnou na multifunkční mezonetovou odbornou učebnu s přímým vstupem do
prostoru školní zahrady by vznikl netradiční prostor pro výuku přírodovědných, jazykových a technických
oborů. V odpoledních hodinách by bylo možné tento prostor variabilně využívat k mimoškolním akcím a
aktivitám školní družiny. Projektový záměr počítá investicí ve výši 12.000.000,- korun. Všechny tři projektové
fiche jsou plánovány v souvislosti s možností podání žádosti o dotaci z IROP, MAS nebo OP VVV, které by mohly
být v následujících letech vyhlášeny. Výpis z usnesení rady a podepsané projektové fiche mají být zaslány

zřizovatelem za všechny jeho příspěvkové organizace najednou koordinátorovi MAP ORP Ostrava Bc. Karlu
Synkovi do 15. 10. 2019, příloha č. 44-1.
44 / 500 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje tři nové projektové fiche ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostravaměsto, příspěvkové organizace, s těmito názvy:
• vybavení tříd MŠ ICT technologiemi,
• polytechnické vzdělávání v MŠ,
• vybudování multifunkční odborné učebny na ZŠ Vřesina,
pověřuje starostu obce jejich podpisem a souhlasí s jejich podáním do SR MAP ORP Ostrava.
2.

Otevírání obálek – výběr technického dozoru investora – rekonstrukce školního hřiště

Na základě výzvy zveřejněné na úřední desce obdržela obec 4 nabídky na poskytnutí služby stavebního
dozoru na stavební zakázku „Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Vřesina“. Jedna nabídka byla doručena
osobně, tři nabídky byly doručeny v souladu s výzvou emailem. Komise za přítomnosti členů rady vybrala jako
nejvhodnější nabídku č. 1 Ing. Milana Sedláčka, Ukrajinská 1451/11, Ostrava Poruba, IČ: 04786084. Protokol o
vyhodnocení nabídek je v příloze č. 44-2. Návrh smlouvy je přílohou č. 44-3.
44 / 501 Rada obce jednomyslně akceptuje rozhodnutí komise a rozhodla uzavřít smlouvu na realizaci
stavebního dozoru na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ a MŠ Vřesina“ s Ing. Milanem
Sedláčkem, Ukrajinská 1451/11, Ostrava Poruba, IČ: 04786084, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
3.

Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou KARETA – rekonstrukce místních kounikací

Z průběhu stavby a ze závěrů kontrolních dnů na stavbě vyplynuly požadavky na vícepráce. Hlavní
nákladovou položkou je zesílení konstrukční vrstvy ve Slepé ulici, kde nevyšly tlakové zkoušky (malá únosnost
terénu pod vozovkou). V Prostorné ulici se jedná o náklady spojené s jiným průběhem sítí a nutnosti jiného
řešení, ale zejména zásyp výkopu. Obec nesouhlasí s použitím vykopané zeminy k zásypu a navržený materiál
(betonová drť) tvoří nezanedbatelnou položku rozpočtu. Detaily jsou v zápisech z kontrolních dnů. Ulice
Křížová je již hotová beze změn vůči projektu.
44 / 502 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou KARETA, s.r.o., IČ 62360213,
kterým se navyšuje cena díla o vícepráce takto: ulice Prostorná o 255 600,29 Kč, ulice Slepá o
413 935,90 Kč, vše bez DPH. Konečná cena díla se zvyšuje na celkovou částku 4 728 955,17 Kč bez
DPH. Současně se mění termín plnění na 25. listopadu 2019. Rada obce pověřuje starostu obce Jiřího
Kopeně podpisem tohoto dodatku.
4.

Smlouva na parkoviště u ZS – zpracování projektu

Starosta předkládá radě návrh, aby dostal souhlas se zadáním II. etapy projektu na parkoviště u ZS –
formálně to bude pouze zpevněná plocha do 300 m2 bez stavebního povolení. V první fázi bude realizovaná
bez finální úpravy povrchu, aby terén mohl ještě pracovat. Finální úprava bude provedena na jaře 2020, až si
terén sedne. Pak bude provedeno srovnání terénu a položeny zatravňovací tvárnice. Starosta tuto záležitost
již dříve projednal na Stavebním úřadu v Bílovci.
44 / 503 Rada obce jednomyslně schvaluje záměr zahájit neprodleně práce na projektu stavby zpevněné
plochy za zdravotním střediskem na parcelách p.č. 290, 291/2 a 292, včetně napojení na stávající
plochu komunikace p.č. 293/1, vše v k.ú. Vřesina u Bílovce. Velikost zpevněné plochy nepřekročí
300m2. Rada souhlasí, aby starosta obce dojednal zpracování projektu s Ing. Milanem Palákem, který
již má zpracovaný projekt na parkování z ulice Malá Strana, kde je již podána žádost o stavební
povolení.
5.

Informace o nájmu zahrádky p.č. 679/2 – Roman Vysloužil

Starosta obce informuje radu o existenci nájemní smlouvy s panem Romanem Vysloužilem, ze které je
zřejmé, že v době, kdy pronajímal zahrádku, si byl vědom, že stavba byla postavená bez souhlasu obce a
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v případě výpovědi ji bude povinen odstranit na vlastní náklady. Souvisí s úkolem ze zasedání ZO. Bez usnesení.
Příloha 44-4.
6.

Uvítací tabule č. 3, pozemek 2217

Místostarosta obce pan Pavel Pokorný podal návrh na umístění opravené vítací tabule č. 3 u silnice č.
III/4693, ulice Klimkovická, která je v majetku Moravskoslezského kraje. Stavební úřad v Bílovci obec
informoval, že územní řízení, kterým jsme chtěli tabule legalizovat, zastavuje. Je nutné doplnit projektovou
dokumentaci o kóty vzdáleností umístění tabulí, schválení provozovatelů sítí a souhlas majitelů sousedních
pozemků. Jedná se konkrétně o ČEZ Distribuce a.s. v místě tabule č. 1 (směr Poruba). Jelikož územní rozhodnutí
dosud nemáme, žádám o vyjádření rady obce Vřesina. Tabule č. 3 se má dle souhlasného stanoviska Městského
ředitelství policie Ostrava, dopravní inspektorát umístit ve vzdálenosti minimálně 2 m od komunikace. Toto
umístění vyžaduje nový betonový základ a souhlas majitele pozemku parc. č. 2217 v k. ú. Vřesina u Bílovce, Bc.
Petra Ličky. Příloha 44-5.
44 / 504 Rada obce souhlasí s umístěním vítací tabule č. 3 u silnice č. III/4693 na parcele p.č. 2217 v k. ú.
Vřesina u Bílovce, ulice Klimkovická, dle souhlasného stanoviska PČR i přesto, že obec dosud nevlastní
územní rozhodnutí. Podmínkou je dodržení podmínek, stanovených PČR a písemný souhlas vlastníka
předmětného pozemku.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
7.

Stížnost obou lékařů na nedostatečnou akustickou izolaci dveří

Rada obce obdržela stížnost obou lékařů ve zdravotním středisku, jejímž předmětem je nedostatečná
akustická izolace mezi čekárnou, sesternou, resp. ordinací. Starosta na to uvádí, že už záležitost řeší s panem
Závadou, řešením budou zřejmě jenom nové dveře s větší hmotností a speciální protihlukovou úpravou.
44 / 505 Rada obce jednomyslně ukládá panu Závadovi předložit návrh řešení dveří mezi čekárnou, sesternou,
resp. ordinací tak, aby dosaženo dostatečné akustické izolace, včetně případné výměny dveří.
8.

Žádost o proplacení čištění kan. přípojky – paní Sýkorová, chata ev. č. 49

Paní Sýkorová písemně žádá obec o proplacení faktury, která byla vystavena panem Pavlem Pokorným,
trvalý pobyt *****, IČ: 12652911, za monitoring a vyčištění kanalizační přípojky k chatě ev. č. 49. Závada na
přípojce byla ve veřejné části a oprava byla provedena na náklady obce. Příloha 44-6.
44 / 506 Rada obce rozhodla jednomyslně vyhovět žádosti paní Sýkorové o proplacení nákladů na monitoring
a vyčištění kanalizační přípojky k chatě ev. č. 46 na Selské ulici ve výši 7 700 Kč.
9.

Úprava kotelny v domě zahrádkářů

V souvislosti se zakoupením podia nastal problém, kde podium uložit. Spolek ochotníků navrhnul využít
prostor v kotelně domu zahrádkářů, který je ve velmi zanedbaném stavu, Prostor byl nyní částečně vyklizen a
jeví se jako vhodný k danému účelu. Za celou dobu existence DZ však zřejmě nebyla provedena žádná údržba
tohoto prostoru. Starosta předkládá radě obce návrh na částečnou opravu. Lze předpokládat, že objekt bude
ještě dlouhá léta využíván a je správné zajistit přiměřenou údržbu.
44 / 507 Rada obce ukládá jednomyslně panu místostarostovi zajistit vyklizení suterénu domu zahrádkářů,
zajistit opravu vodovodního potrubí, aby nedocházelo k dalšímu úniku vody a zajistit revizi plynového
kotle a kouřovodu.
44 / 508 Rada obce schvaluje jednomyslně záměr dílčí opravy kotelny v domě zahrádkářů v rozsahu: oprava
omítky, výměna sklepního okna, vymalování, nový nátěr vodovodního a plynového potrubí, a
pověřuje starostu obce, aby ověřil možnost financování opravy z rozpočtu obce ještě v letošním roce.
10.

Připomenutí historických událostí dne 17. listopadu 1939/89

Rada obce považuje za nezbytné, uspořádat vzpomínku ke všem výročím, s tímto datem spojených. Bc.
Petr Lička upozorňuje na skutečnost, že dne 17. 11. 2019 v 17:11 minut budou po celé republice bít zvony.
Zápis č. 44/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 14. 10. 2019,

strana 3

Více informací www.postbellum.cz. Pan Petr Lička navrhuje pověřit kulturní komisi zajištěním důstojné
vzpomínkové akce ve vztahu k tomuto datu.
44 / 509 Rada obce jednomyslně pověřuje pana místostarostu Pavla Pokorného, aby ve spolupráci s kulturní
komisí připravil návrh na vzpomínkovou akci k připomenutí historických událostí dne 17. listopadu
1939 +1989, včetně požadavků na obecní pracovníky a rozpočet. Termín – příští schůze rady obce
dne 21. 10. 2019.
11.

Termíny uklízecích akcí v roce 2020

Předkládá pan Petr Lička: jelikož v minulosti nebyly nijak koncepčně řešeny termíny a plány uklízecích či
svozových akcí na území Vřesiny, navrhuji tuto záležitost řešit již nyní. Jedná se o minimálně tři pravidelné
svozové akce pořádané obcí + jarní termín akce Ukliďme česko, ukliďme svět 4. dubna 2020. Do těchto akcí je
nutno zapojit i organizační složky obce, spolky, školu a skauty. Také je nezbytné s předstihem informovat
občany a objednat kontejnery. Navrhované termíny zohledňují Velikonoce, svátek upálení Mistra Jana Husa,
svátek sv. Cyrila a Metoděje. Navrhované termíny:
• 28. březen 2020 - první svozová akce,
• 4. duben - ukliďme Česko, ukliďme svět,
• 18. července 2020 - druhá svozová akce,
• 24. října 2020 - třetí svozová akce. Tento termín ponechat jako předpoklad, protože je nutno zvážit,
zda se obec Vřesina nezapojí do podzimní části ukliďme Česko, ukliďme svět, kde ještě není stanoven
termín.
44 / 510 Rada obce jednomyslně pověřuje Bc. Petra Ličku zpracováním časového harmonogramu s cílem
zajistit v předstihu úklid obce a svoz odpadů v roce 2020.
44 / 511 Rada obce ukládá Bc. Petru Ličkovi zajistit cenovou nabídku společností, které mají oprávnění
poskytovat svoz a likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 185/2001 Sb.
- Zákon o odpadech.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 15. října 2019
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