OBEC VŘESINA

Zápis č. 46/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 29. 10. 2019
Přítomni:

omluven

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

starosta obce
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Instalace podružného elektroměru v hasičárně
Internetové služby WARNET
Smlouva na zpracování projektové dokumetace – parkoviště u ZS a manipulační plocha
Smlouva na pořízení licence SW UZOb na zpracování zápisů rady a zastupitelstva obce
Změna rozpisu rozpočtu č. 8/2019
Plán inventur 2019
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Rozpočet obce na rok 2020
Svolání 7. zasedání zastupitelstva obce
Náhrada škody na dřevinách na parcelách 20 a 21 v k.ú. Vřesina u Bílovce
Instalace podružného elektroměru v hasičárně

Starosta obce předkládá radě návrh na modernizaci elektrického rozvaděče v kanceláři obecní policie a
instalaci podružného elektroměru v hasičské zbrojnici. V době, kdy rada rozhodovala o využití prostor
k pronájmu, vycházela z informace, že bývalá ordinace MUDr. Matheislové měla svůj vlastní elektroměr.
MUDr. Matheislová obci za elektřinu nikdy neplatila. Až při úpravách prostor pro nové nájemce se zjistilo, že
žádný druhý elektroměr neexistuje. Aby bylo možné rozúčtovat náklady na elektrickou energii (na jednom
přívodu je údržba obce, obecní strážníci i kosmetické služby), je nutné instalovat podružné měření. Příloha
46-1.
46 / 523 Rada obce jednomyslně souhlasí s modernizací elektrického rozvaděče v prostorách obecní policie
v hasičské zbrojnici a s instalací podružného elektroměru pro měření spotřeby v pronajatých
místnostech v přízemí objektu.
2.

Internetové služby WARNET

Firma Warnet předkládá návrh smluv na poskytování internetových služeb – přenos dat, pro dvě
lokality: zdravotní středisko a kamera na ulici Osvobození – bývalá Jednota. Příloha č. 46-2 a 46-3.
46 / 524 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvy na poskytování internetového připojení od firmy
WARNET s.r.o. pro dvě lokality: zdravotní středisko a kamera na ulici Osvobození – bývalá Jednota,
v každé lokalitě za částku 250 Kč vč. DPH měsíčně, a pověřuje starostu obce podpisem smluv.
3.

Smlouva na zpracování projektové dokumetace – parkoviště u ZS a manipulační plocha

Starosta obce předkládá radě obce návrh smlouvy na zpracování projektu na stavbu parkoviště a
manipulační plochy u ZS v souladu s usnesením 38/421 s Ing. Milanem Palákem, sídlo Rudná 883/76,
Ostrava-Zábřeh. Příloha 46-4.

46 / 525 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování projektu na stavbu parkoviště a
manipulační plochy u ZS s Ing. Milanem Palákem, sídlo Rudná 883/76, Ostrava-Zábřeh, kde zadání
je formulováno v usnesení 38/419 ze dne 26. srpna 2019, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
4.

Smlouva na pořízení licence SW UZOb na zpracování zápisů rady a zastupitelstva obce

Starosta obce předkládá radě obce návrh smlouvy na pořízení a provozování webové aplikace pro
přípravu, zápis a zveřejňování zápisů rady a zastupitelstva obce pod názvem UZOb. Aplikace umožňuje
zpracovávat jednotnou formou zápisy, přílohy, usnesení apod. včetně nástroje pro anonymizaci. Příloha 46-5.
46 / 526 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou na pořízení a provoz webové aplikace UZOb, která
slouží ke zpracování a zveřejňování zápisů z rady a zasedání ZO, kde jednorázová pořizovací cena
činí 11 500 Kč a roční poplatek (služba technické podpory) činí 6 000 Kč. Dodavatel Mgr. Miroslav
Pizur, Zikova 606/10, 779 00 Olomouc, IČ: 07895607, není plátce DPH. Rada obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
5.

Změna rozpisu rozpočtu č. 8/2019
Rada obce bere na vědomí uvedenou změnu rozpisu rozpočtu, příloha č. 46-6.

6.

Plán inventur 2019

Paní Jana Rašíková předkládá radě obce plán inventur ve smyslu zákona 563/1991Sb. v souladu
s prováděcím předpisem 270/2010, příloha 46-7.
46 / 527 Rada obce Vřesina schvaluje jednomyslně plán inventur a hlavní inventarizační komisi dle zákona
563/1991 Sb. v souladu s prováděcím předpisem 270/2010.
7.

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Starosta obce po zkušenosti s projektem na zdravotní středisko navrhuje, aby byla novelizována
směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu s tím, že starosta bude oprávněn objednávat stavební práce
a služby do výše předpokládané ceny zakázky 100 000 Kč.
Zároveň navrhuje zakotvit do směrnice princip, že zakázky na „duševní díla“ (typicky projekty na
stavby, územní plány apod.) se nebudou vyhodnocovat podle principu nejnižší ceny, ale podle požadované
kvality (např. referencí). Úspora na ceně za projektovou dokumentaci např. u zdravotního střediska byla
vykoupena významným navýšením ceny díla při realizaci. Starosta obce navrhuje stanovit limit pro tento typ
zakázek/projektů bez soutěže na 1 mil. Kč. Případně zakotvit do směrnice zásadu, že se bude vybírat pouze
z osvědčených dodavatelů. Je třeba prověřit soulad s příslušným zákonem. Nejlevnější projekt může být
v konečném důsledku pro obec nejdražší. Starosta tuto myšlenku předkládá radě k úvaze. Bez usnesení.
8.

Rozpočet obce na rok 2020

Starosta obce předkládá radě obce návrh investic do rozpočtu na rok 2020, doplněný následně o
návrhy ostatních členů rady. Rada obce provedla hrubý výběr. V závěru tohoto bodu programu se dostavil
pan Petr Lička. První návrh je v příloze č. 46-8. Rada obce se k projednání rozpočtu vrátí po obdržení
případných dalších námětů od zastupitelů, kteří byli osloveni starostou obce.
Významný dopad na rozpočet bude mít stanovisko zastupitelů k odkupu nemovitosti rodiny
Hegarových, o kterém se bude jednat na 7. zasedaní ZO, které starosta svolá na středu 20. listopadu 2019.
9.

Svolání 7. zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce sděluje, že na středu 20. listopadu svolá 7. zasedání ZO, jehož hlavním bodem programu
bude projednání nabídky na odkup nemovitostí rodiny Hegarových. Příloha 46-9.
10.

Náhrada škody na dřevinách na parcelách 20 a 21 v k.ú. Vřesina u Bílovce
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Pan Rostislav Homola žádá obec o náhradu škody, která mu byla způsobená při stavbě přeložky
kanalizace na předmětných parcelách. Paní Mgr. Naděžda Kolinová vypracovala posudek, který je v příloze č.
46-10.
46 / 528 Rada obce rozhodla jednomyslně uhradit panu Rostislavu Homolovi, trvalý pobyt *****, náhradu
škody na dřevinách na parcele 20 a 21 ve vši 5 326 Kč dle posudku ze dne 23. 11. 2018.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 31. října 2019

Zápis č. 46/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 29. 10. 2019,

strana 3

