OBEC VŘESINA

Zápis č. 47/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 11. 2019
Přítomni:

hosté

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin
Bc. Petr Lička
Ing. Michal Král
Pavel Závada
Ing. Václav daněk a Ing. Roman Vank od 17:30

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
správa majetku
zástupci Skalka family s.r.o.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Prezentace grafiky pro obec – Ing. Kadula
Návštěva – Ing. Václav Daněk a Ing. Roman Vank – rozvoj Skalky
Rámcová kupní smlouva TROJEK
Žádost o připojení kanalizace – MUDr. Hana Stankovská, RD na parcele 963
Žádost o schválení sponzorského daru ZŠ
Žádost o příspěvek – Centrum pro rodinu a s Sociální péči
Derniéra – příspěvek
Záměr pronájmu zahrádky
Povolení překopu – uložení kanalizační přípojky, manželé Pyšovi
Rekonstrukce vodovodu nad Opustou
Rozpočtové opatření č. 15/2019
Rozpočet na rok 2020
Prezentace grafiky pro obec – Ing. Kadula

Pan Petr Lička pozval na schůzi rady obce Ing. Rostislava Kadulu. Smyslem bylo nastavit spolupráci
s místním grafikem, na kterého se bude moci obec obracet s požadavky na přípravu a výrobu plakátů apod.
pro potřebu obce. Jedná se cca o 6 akcí ročně v režii obce. Zadání je formulováno tak, aby všechny grafické
dokumenty měly jednotný „rukopis“. Předmětem zadání není obecný grafický manuál.
2.

Návštěva – Ing. Václav Daněk a Ing. Roman Vank – rozvoj Skalky

K návštěvě došlo po vzájemné dohodě mezi starostou obce a vedením „Skalky“. Pan Václav Daněk chtěl
vedení obce seznámit se svými rozvojovými záměry a deklarovat vůli vycházet si s obcí vstříc při
oboustranném respektování zájmů a zákonných norem. Verbálně došlo k urovnání rozporů v souvislosti
s malým vodním dílem, jehož stavba byla zahájena bez našeho souhlasu na vodním toku.
3.

Rámcová kupní smlouva TROJEK

Pan místostarosta předkládá radě obce návrh smlouvy, na základě které je obci poskytnut kontejner
na kovový odpad a zajištěn prodej kovového odpadu. Firma Trojek byla jediná firma v okolí, která projevila
ochotu k tomuto účelu poskytnout vlastní kontejner.
Rada obce jednomyslně schvaluje „rámcovou kupní smlouvu“ s firmou TROJEK, a.s., sídlo: V jámě
1371/8, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 49606778, jejím předmětem je prodej a koupě železného odpadu
dle ČSN 420030 a neželezných kovů dle ČSN 421331. Příloha 47-1.
47 / 529 Rada obce jednomyslně schvaluje „Rámcovou kupní smlouvu“ s firmou TROJEK, a.s., sídlo: V jámě

1371/8, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 49606778, jejím předmětem prodej a koupě železného
odpadu dle ČSN 420030 a neželezných kovů dle ČSN, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
4.

Žádost o připojení kanalizace – MUDr. Hana Stankovská, RD na parcele 963

Investor stavby MUDr. Hana Stanovská, nar. *****, trvalý pobyt *****, zastoupená na základě plné
moci ze dne 08.10.2019 právnickou osobou: TZB-energie CZ s.r.o., Kubánská 1510/2, 708 00 Ostrava, IČ
05700124j, požádala obec Vřesina o zvláštní užívání místní komunikace ul. Třešňová na pozemku parc. č. 956
v k. ú. Vřesina u Bílovce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizační splašková přípojka pro RD na parc. č. 963,
k. ú. Vřesina“ (dále jen Stavba). Žádají o vydání souhlasu s připojením k obecní kanalizaci a odváděním
splaškových vod, vydání souhlasu s dočasným záborem obecního pozemku parc. č. 956 k. ú. Vřesina u Bílovce
(ul. Třešňová) po dobu realizace stavby a vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě – kanalizační přípojky a o právu provést stavbu. Kanalizační přípojka bude provedena
překopem komunikace v délce cca 2 m dle přiložené projektové dokumentace. Příloha 47-2.
47 / 530 Rada obce Vřesina ve věci stavby kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 963 k. ú. Vřesina u
Bílovce jednomyslně souhlasí:
• se zvláštním užíváním místní komunikace, ulice Třešňová na pozemku parc. č. 956 k. ú.
Vřesina u Bílovce v souvislosti s realizací Stavby;
• se stavbou kanalizační přípojky v silničním pozemku parc. č. 956 ulice Třešňová k. ú. Vřesina
u Bílovce, v majetku obce Vřesina, spojené s překopem výše zmíněné komunikace dle
projektové dokumentace vypracované Ing. Davidem Vasilem v září 2019;
• s napojením kanalizační přípojky do kanalizace obce dle podmínek stanovených správcem
kanalizace Ing. Martinem Jarošem;
• s odváděním odpadních vod z pozemku parc. č. 963 k. ú. Vřesina u Bílovce do obecní
kanalizace.
47 / 531 Rada obce Vřesina ve věci stavby kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 963 k. ú. Vřesina u
Bílovce jednomyslně rozhodla:
• zatížit pozemek obce parc. č. 956 k. ú. Vřesina u Bílovce (ul. Třešňová), v délce dle
geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení kanalizační
přípojky, ve prospěch pozemku parc. č. 963 k. ú. Vřesina u Bílovce, ve vlastnictví investora:
MUDr. Hana Stanovská, nar. *****, trvalý pobyt *****;
• uzavřít s vlastníkem Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění,
provozování a údržbě uvedené přípojky. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,- Kč + DPH/přípojku;
• uzavřít s vlastníkem pozemku parc. č. 963 k. ú. Vřesina u Bílovce: MUDr. Hana Stanovská,
nar. *****, trvalý pobyt *****, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – kanalizační přípojky ve prospěch pozemku parc. č. 963 k. ú. Vřesina u Bílovce, a o právu
provést stavbu kanalizační přípojky v silničním pozemku obce parc. č. 956 k. ú. Vřesina u
Bílovce, dle projektové dokumentace stavby vypracované Ing. Davidem Vasilem v září 2019.
5.

Žádost o schválení sponzorského daru ZŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina předkládá radě ke schválení Žádost o schválení sponzorského daru. Příloha

47-3.
47 / 532 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 20 000 Kč od
společnosti Mauris scelerisque s.r.o., IČ: 06427651.
6.

Žádost o příspěvek – Centrum pro rodinu a s Sociální péči

Rada obce obdržela žádost o finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb a poskytovaných aktivit
Střediska VÝZVA pro rok 2020, IČ: 48804517 v souvislosti se službami poskytovanými občanům Vřesiny. Jedná
se o spolu)část za rok 2019 a předpoklad na rok 2020. Příloha 47-4.
47 / 533 Rada obce rozhodla vyhovět žádosti o finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb a
poskytovaných aktivit Střediska VÝZVA pro rok 2020, IČ: 48804517, ve výši 8 300 Kč v souvislosti se
Zápis č. 47/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 11. 2019,
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službami poskytovanými občanům Vřesiny. Jedná se o spoluúčast za rok 2019 a předpoklad na rok
2020.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
7.

Derniéra – příspěvek

Předkládá pan Pavel Pokorný - kulturní komise bude s ochotníky vřesinského divadla DIVOCH pomáhat
při zajištění derniéry hry ZASe ti TUPITELÉ v pátek 22.11.2019. S úspěšnou hrou se chtějí ochotníci rozloučit
besedou s občany na závěr. Při této příležitosti chtějí občanům nabídnout občerstvení a žádají kulturní komisi
o výpomoc s touto akcí a zastřešením včetně finančního daru ve výši 5 000,-Kč.
47 / 534 Rada obce schvaluje částku 5 000,-Kč na občerstvení při besedě s občany na závěr derniéry
divadelní hry ZASe ti TUPITELÉ a pověřuje kulturní komisi o zajištění výpomoci a občerstvení na této
akci.
HLASOVÁNÍ: 3 x PRO, 1 X PROTI, 1 SE ZDRŽEL
8.

Záměr pronájmu zahrádky

Předkládá paní Iveta Bártová: Dne 30. 10. 2019 písemně sdělila MUDr. Krobová Emílie, bytem *****,
že nemá zájem o další pronájem zahrádky C 26, část p. č. 1702/23 – ostatní plocha, areál „STRŽ“, o výměře
199,95 m2, k. ú. Vřesina u Bílovce. Příloha 47–5.
47 / 535 Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky C 26, část p. č. 1702/23 – ostatní
plocha, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m2, k. ú. Vřesina u Bílovce a pověřuje paní Ivetu Bártovou
zveřejněním záměru na úřední desce.
9.

Povolení překopu – uložení kanalizační přípojky, manželé Pyšovi

investoři stavby RD, Ing. Jiří Pyš, nar. ***** a Vladimíra Pyšová, nar. *****, oba trvalý pobyt *****,
jsou majiteli pozemku parc. č. 2065/138 v k. ú. Vřesina u Bílovce. V rámci novostavby RD požádali o povolení
obce k překopu místní komunikace ul. Břidličná v majetku obce, ležící na pozemku parc. č. 2065/57 k. ú.
Vřesina u Bílovce pro uložení kanalizační přípojky pro parcelu p. č. 2065/138 k. ú. Vřesina u Bílovce, spojenou
s uzavírkou. Jelikož se jedná o koncovou část slepé komunikace, není souhlasné stanovisko Policie České
republiky nutné. Uložení sítí do místní komunikace ul. Břidličná bylo povoleno usnesením rady obce Vřesina
dne 03.12.2018 č. 5/76 a 5/77. Jelikož asfaltový povrch v tomto místě komunikace je již dost poničen, je
investor ochoten po skončení prací, tzn. až po následném uložení i vodovodní přípojky povrch místní
komunikace v délce výkopů opravit na své náklady. Termín opravy stanovíme v rozhodnutí do konce března
2020. Příloha 47-6.
47 / 536 Rada obce Vřesina jednomyslně
• souhlasí s překopem místních komunikace ulice Břidličná, spojeným s uzavírkou bez nařízení
objížďky, pro uložení kanalizační přípojky v rámci novostavby rodinného domu na pozemku
parc. č. 2065/138 v k. ú. Vřesina u Bílovce podle dokumentace vypracované Ing. Petrem
Vinklárkem v prosinci 2017.
• rozhodla pověřit starostu obce Ing. Jiřího Kopeně uzavřením smlouvy o věcném břemeni s
Ing. Jiřím Pyšem a Vladimírou Pyšovou, a následném vkladu věcného břemene do katastru
nemovitostí na základě geometrického zaměření skutečného provedení stavby.
10.

Rekonstrukce vodovodu nad Opustou

Radě obce předložena projektová dokumentace opravy vodovodu v ulici Nad Opustou. Provedení
nového vodovodu zamezí častým opakovaným poruchám, bude provedeno z tvárné litiny.
Projekční společnost Projekt 2010, s.r.o. pracuje na projektu výměny vodovodu v ulici Nad Opustou v
celé jeho délce 403 m. Výměnu provedou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Termín prací
ani zhotovitel dosud není stanoven (předpoklad je v letech 2020/2021). Žádají obec o vyjádření z hlediska
Zápis č. 47/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 11. 2019,
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našich zájmů, aby mohly být zapracovány do projektové dokumentace. V rámci výměny vodovodu bude
opraven povrch místní komunikace ul. Nad Opustou na polovině šířky stávající komunikace po celé délce a
na křižovatce Pod Lípou bude obnoven protismykový povrch. Projekt neřeší, jakým způsobem budou
zabezpečeny vjezdy obyvatel ulice k nemovitostem, ani možnosti parkování, když nebude vjezd k
nemovitostem umožněn. Navrhuji tyto a případné další dotazy zahrnout do připomínek k projektu. Příloha
47-7.
Dále obec Vřesina obdržela žádost o povolení stavby „VŘESINA, UL. NAD OPUSTOU – REKONSTRUKCE
VODOVODNÍHO ŘADU“ a povolení vstupu na části pozemků v majetku obce p. č. 771/1, 771/2, 1082/2 a
1082/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce. Příloha 47-8.
Jelikož nový vodovod povede ve stejné trase a nedojde ke změně ochranných pásem, není pro tuto
stavbu nutné stavební povolení.
47 / 537 Rada obce Vřesina jednomyslně:
• Souhlasí se vstupem na části obecních pozemků p. č. 771/1, 771/2, 1082/2 a 1082/1 v k. ú.
Vřesina u Bílovce v rámci stavby „VŘESINA, UL. NAD OPUSTOU – REKONSTRUKCE
VODOVODNÍHO ŘADU“;
• Pověřuje zaměstnance obce Pavla Závadu sepsáním dopisu s připomínkami obce projekční
firmě Projekt 2010.
11.

Rozpočtové opatření č. 15/2019
Příloha 47-9.

47 / 538 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 dle přílohy zápisu.
12.

Rozpočet na rok 2020
Rada pokračovala v projednávání rozpočtu na rok 2020.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 6. listopadu 2019

Zápis č. 47/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 11. 2019,
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