OBEC VŘESINA

Zápis č. 49/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 18. 11. 2019
Přítomni:

hosté

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
předseda FV
předseda KV

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

1.

Rozpočet na rok 2020
Parkoviště – název projektu “Úprava ploch před zdravotním střediskem”
Zimní údržba
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu - Úprava povrchu u č.p. 32 na Hlavní ulici

Rozpočet na rok 2020

Rada předkládá předsedům KV a FV návrh investic jako podklad pro zpracování návrhu rozpočtu na
rok 2020. Vysvětlila a zkonzultovala jednotlivé položky návrhu. Byly provedeny konečné korekce návrhu tak,
aby návrh investic mohl být zapracován do celkového návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn
na úřední desce obce minimálně 15 dní před zahájením projednávání, resp. schválení v ZO. Předsedové
výborů zastupitelstva neměli zásadní připomínky k návrhu, některé záležitosti byly na místě vysvětleny.
Návrh investic na rok 2020 je v příloze č. 49-1.
49 / 548 Rada obce jednomyslně schvaluje - po konzultaci s předsedou FV a KV - návrh investic pro
rozpočet na rok 2020 a pověřuje starostu obce, aby zajistil zpracování a zveřejnění rozpočtu obce
Vřesina na rok 2020 na úřední desce obce v souladu s platnou legislativou tak, aby rozpočet mohl
být projednán a schválen na 8. zasedání zastupitelstva obce dne 11. prosince 2019.
2.

Parkoviště – název projektu “Úprava ploch před zdravotním střediskem”

Starosta informuje radu obce, že s ohledem na záporné stanovisko Odboru životního prostředí MMO
bude projekt přepracován v tom smyslu, že se nebude jednat o stavbu parkoviště, nýbrž o úpravu plochy.
Jedná se o cca 250m2, takže stavba nevyžaduje stavební povolení. Stavba bude provedena dle projektu
(musí mít všechny parametry schválené PČR a odborem dopravy MMO). Starosta opakovaně projedná
záležitost se stavebním úřadem také s ohledem na podmínky kolaudace ZS. Aktuálně obec obdržela
rozpočet na realizaci „Úpravy ploch před ZS“. Titulní list rozpočtu je v příloze č. 49-2 a 49-3.
49 / 549 Rada obce ukládá starostovi obce zahájit kroky k řešení parkování před a za zdravotním
střediskem v souladu s projektovou dokumentací Ing. Milana Paláka, kdy jednotlivé stavby musí
být realizovány tak, aby bylo zajištěno kontinuální parkování pacientů a lékařů v prostorách
přiléhajících ke ZS. Na obě plochy se vztahuje ustanovení §80 Zákona č. 350/2012 odst. 3.

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO; 1 X PROTI
3.

Zimní údržba

Starosta obce informuje radu obce o skutečnosti, že pan Luděk Zuber se letos nezapojí ze
zdravotních důvodů do zimní údržby.
49 / 550 Rada obce ukládá jednomyslně místostarostovi obce podniknout opatření k zajištění zimní údržby
místních komunikací.
4.

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – Úprava povrchu u č.p. 32 na Hlavní ulici

Na základě pověření Ing. Jiřího Augustina bylo provedeno výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Vřesina, úprava povrchu u č. p. 32, ul. Hlavní“. Bylo osloveno 11 subjektů, tři z nich se
zúčastnily výběrového řízení (viz příloha 49-4). Nejlevnější nabídku předložila firma HYDROSPOR spol. s r.o.,
Úprkova 3/966, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 47666374.
49 / 551 Rada obce Vřesina posoudila tři nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vřesina, úprava
povrchu u č. p. 32, ul. Hlavní“ a rozhodla jednomyslně objednat úpravu povrchu u firmy
HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 3/966, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 47666374, za částku
32 798 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce vystavením objednávky.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 19. listopadu 2019
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