OBEC VŘESINA
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Návrh programu:
1. Ing. Roman Diehel (Ing. Leoš Šíma) – konzultace k řešení dalšího kroku ke kulturnímu domu - studie
proveditelnosti
2. Vyhodnocení nabídek na zemní plyn
3. Schválení výzvy na zakázku malého rozsahu – chodník na hřiště
4. Schválení výdajů na předvánoční posezení zaměstnanců obce
5. Výměna dveří a dalších dvou oken v hasičské zbrojnici
6. Smlouva na dodávku protihlukových dveří ve zdravotním středisku
7. Bankomat ve vestibulu obecního úřadu
8. Dodatek ke Smlouvě evidenční číslo 0528/2019/OD ze dne 26.2.2019 o poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce městskou hromadnou dopravou společností
Dopravní podnik Ostrava a.s.
9. Vytyčení pozemků pokračování pěšiny směrem k rybníku v Ošu
1.

Ing. Roman Diehel (Ing. Leoš Šíma) – konzultace k řešení dalšího kroku ke kulturnímu domu - studie
proveditelnosti

Předmětem konzultace byl další postup. Pan Diehel projevil zájem, že by celý projekt – jako vřesinský
občan – rád udělal sám v nejlepší možné kvalitě. Starosta podotkl, že rada má v dané chvíli kompetenci
pouze na zadání studie proveditelnosti, nikoli architektonické studie. Proběhla diskuse nad dalším
postupem, funkcionalitou, využitím.
48 / 539 Rada obce rozhodla jednosmyslně zadat zpracování studie proveditelnosti Kulturního domu Vřesina
na parcelách 679/1, 679/2 a 678 panu Ing. Romanu Diehelovi. Kromě obecných podmínek bude
koncept vycházet z požadavku zejména kulturního a společenského využití, nebudou tam
provozovány žádné sportovní činnosti, které používají nářadí (povoleny tance, jóga apod.).
V objektu bude kuchyně, ve které bude možné připravovat hotová jídla (svatby, oslavy, hostiny).
Objekt bude mít podium se zázemím pro umělecké akce (divadlo, koncerty), přednáškové účely
(technické zázemí). Modulární hlediště. Napojení na venkovní prostor, vazba na prodejní stánky,
sociální zařízení přístupné i z venkovních prostor. Rámcově se bude zpracovatel držet závěrů
„výboru pro kulturně-společenské zázemí obce“ a návrhu zadání studie od Ing. Martina Džanaje ze
srpna 2019.
2.

Vyhodnocení nabídek na plyn

Starosta obce oslovil poptávkou na zemní plyn na roky 2020 a 2021 čtyři dodavatele. Termín byl do
pondělí 11. 11. do 15:00. Obec obdržela pouze dvě nabídky. Jako výhodnější se jeví nabídka MND, a.s., viz

příloha 48 - 1. Telefonicky pak byla ještě konzultována nabídka s ČEZ, ale nebyli schopní nabídnout lepší
podmínky, než MND.
48 / 540 Rada obce rozhodla jednomyslně uzavřít smlouvu na dodávku zemního plynu na období dvou let
počínaje 1. 1. 2020 s dodavatelem MND, a.s., IČ: 28483006, za jednotkovou sazbu 545,50 Kč za
MWh, a pověřuje starostu obce potvrzením akceptačního protokolu a následně podpisem smlouvy.
Uvedená cena je bez veškerých daní a poplatků.
3.

Schválení výzvy na zakázku malého rozsahu – chodník na hřiště

Ing. Michal Král předkládá radě obce návrh výzvy na zakázku malého rozsahu na zpracování projektu
na chodník podél ulic Osvobození od parcely 1140/2 až po parcelu 1140/38. Příloha 48-2.
48 / 541 Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace na stavbu chodníku podél ulice Osvobození od parcely 1140/2 až po parcelu
1140/38.
4.

Schválení výdajů na předvánoční posezení zaměstnanců obce

Rada obce se rozhodla poděkovat zaměstnancům obce za jejich celoroční práci a přispět na
pohoštění na závěrečném posezení.
48 / 542 Rada obce jednomyslně schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 6 000 Kč pro pohoštění
pro zaměstnance obce u příležitosti vyhodnocení a ukončení roku 2019.
5.

Výměna dveří a dalších dvou oken v hasičské zbrojnici

Pan Pavel pokorný předkládá radě: s ohledem na nevyhovující technický a estetický stav
schodišťových oken v budově hasičárny /2ks/ a vstupních dveří do budovy hasičárny rada obce rozhodla
pořídit nová. Pověřila místostarostu Pavla Pokorného provedením výběrového řízení na tato okna a dveře.
Místostarosta obce Pavel Pokorný provedl výběrové řízení a oslovil čtyři firmy, kterým byly zaslány
podklady a termín. Jedná se o firmy JS okna Ostrava, Svět oken F.M., Vekra Toušeň a ZR okna F.M. Firma ZR
okna vůbec nabídku neposlala. Rada upřednostnila nabídku s ALU dveřmi, kde nejnižší nabídka je výši
60 524,-Kč včetně DPH od společnosti JS okna. Příloha 48-3.
48 / 543 Rada obce rozhodla jednomyslně objednat okna a vstupní dveře do hasičské zbrojnice u společnosti
JS okna s.r.o., IČ: 25819364, na základě výběrového řízení dle nabídky č. A19-298 za částku
60 524 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce zasláním objednávky.
6.

Smlouva na dodávku protihlukových dveří ve zdravotním středisku

S ohledem na stížnosti lékařů na vysokou průzvučnost dveří bylo vybráno řešení – výměna dveří za
speciální neprůzvučné s tzv. padacím prahem. Starosta předkládá radě obce návrh SOD. Příloha 48 – 4.
48 / 544 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo na dodávku 3 ks protihlukových dveří pro
zdravotní středisko od firmy TP interier Morava s.r.o., IČ 06195431, za částku 25 364 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
7.

Bankomat ve vestibulu obecního úřadu

Na webových stránkách obce byla ukončena dotazníková anketa ohledně pořízení bankomatu. Pro
pořízení bankomatu hlasovalo 323, proti 164 občanů.
Starosta obce upozorňuje radu obce, že se nelze zbavovat odpovědnosti odvoláváním se na anketu.
Rada nese odpovědnost za hospodaření obce a k anketě může pouze přihlédnout. Vidí argumenty hlavě
proti, bez ohledu na anketu. Je nereálné dosáhnout 850 transakcí měsíčně, aby obec nemusela doplácet.
Dotování takové služby je neadresné – bude snad sloužit pouze vřesinským občanům? Jak sami
předkladatelé konstatují, je možno vybírat hotovost do 3 000 Kč v prodejně Hruška. Jak často se
normálnímu člověku přihodí, že potřebuje vybírat mimo provozní dobu prodejny? Na útratu v restauraci?
Kartou se dá platit v prodejně Hruška, v lékárně, v restauraci Na kopci. Kromě toho není kam bankomat
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umístit. Vestibul obecního úřadu není bezpečně oddělen od zbytku obecního úřadu. Jsou tam nástěnky
s úředními dokumenty i s letáky. To jsou argumenty, které v anketě nikdo neposuzoval. Starosta obce
považuje tuto službu za zbytečnou, drahou a v rozporu s moderními trendy, kdy roste počet plateb kartou a
mobilními aplikacemi. Doporučuje dále se tímto tématem nezabývat.
Proti názoru starosty obce stojí opačné názory členů rady, že lidé rozhodli v anketě a že bychom jim
měli vyhovět…
Pro prostudování návrhu smlouvy, která je vágní, bez konkrétních částek a nedoporučená právníkem,
rada přijala usnesení. Příloha č. 48 – 5.
48 / 545 Rada obce pověřuje pana Pavla Pokorného k zjištění nákladů, nutných k instalaci bankomatu ve
vestibulu OÚ do 28.2. 2020.
HLASOVÁNÍ : 4 X PRO, 1 X PROTI
8.

Dodatek ke Smlouvě evidenční číslo 0528/2019/OD ze dne 26.2.2019 o poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce městskou hromadnou dopravou společností
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Text žádosti: Vážená paní starostko, vážený pane starosto, chtěla bych Vás požádat o možnost
zaplacení poslední splátky finančního příspěvku na dopravní obslužnost do 23. 11. 2020. Úprava smlouvy by
byla provedena dodatkem smlouvy na rok 2020, kde bude řešen i dodatek příloh č. 1,2. Tato změna je
vyvolaná z důvodu splátky na koci roku Statutárního město Ostrava a to Dopravnímu Podniku Ostrava a.s.,
která je časově náročná na přípravu. Prosím o vyjádření, zda je možné do uvedeného data z Vaší strany
zaplatit finanční příspěvek na rok 2020, aby bylo možné dodatek smlouvy dopracovat - viz příloha. Helena
Horňáková (DPO). Příloha 48 – 6. Jedná se tedy pouze o změnu termínu splátky, nejde o výši úhrady.
48 / 546 Rada obce jednomyslně souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě evidenční číslo 0528/2019/OD ze dne 26.
2. 2019 o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce městskou
hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s, kterým se upravuje termín
splatnosti poslední splátky finančního příspěvku na 23. 11. 2019, a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
9.

Vytyčení pozemků pokračování pěšiny směrem k rybníku v Ošu

Pan Petr Lička: Aby byla zprůchodněna pěšina kaménky – rybník v Oší je nezbytné vytyčit pozemky
číslo 2108/6, 2107/2 a 2108/7, které jsou v majetku obce Vřesina. Tyto pozemky navazují na stávající
pěšinu. Výše zmíněné pozemky by měly být počátkem roku 2020 vytyčeny a mělo by být započnuto čištění
těchto pozemků od náletových dřevin. K samotnému vytyčení jsou nutné vhodné klimatické podmínky,
proto rada obce s předstihem vypracovává objednávku.
48 / 547 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce k objednání geodetických prací spojených s
vytýčením a předáním hranic pozemků parc. čísla 2108/6, 2107/2 a 2108/7, vše v k.ú. Vřesina u
Bílovce, které jsou v majetku obce Vřesina.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 14. listopadu 2019
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