OBEC VŘESINA

Zápis č. 50/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 25. 11. 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

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

1.

Pronájem zahrádky č. C26 v lokalitě Strž
Zveřejněný rozpočet obce
Odměna ředitelky ZŠ
Žádost o uložení inženýrských sítí do obecního pozemku - Aleš Hrbáč
Otevírací doba sběrného dvora od 1. 12. 2019
Žádost o připojení ke kanalizaci – Šupalovi,
Pronájem opuštěného hrobového místa č. 186
Revokace usnesení 43/495
Záchranná stanice Bartošovice – žádost o příspěvek
Dopadové plochy na dětském hřišti U Opusty

Pronájem zahrádky č. C26 v lokalitě Strž

Paní Iveta Bártová předkládá radě obce návrh smlouvy o pronájmu zahrádky č. C26 v areálu Strž.
Usnesením č. 47/535 ze dne 4. 11. 2019 rozhodla rada obce o záměru pronájmu části pozemku p. č.
1702/23 - ostatní plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 26, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m 2. Původní
nájemce MUDr. K****, bytem *****, dala písemnou výpověď nájmu na užívání tohoto pozemku. Záměr
pronájmu byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. O pronájem uvedené zahrádky požádal písemně
jeden zájemce. Dne 7. 11. 2019 doručila písemnou žádost paní P*** *** bytem *****.
50 / 552 Rada obce jednomyslně schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1702/23 – ostatní plocha, k. ú.
Vřesina u Bílovce, zahrádka C 26, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m 2 za cenu 800 Kč/rok, paní
P**** P****, trvalý pobyt: *****, a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
2.

Zveřejněný rozpočet obce

Starosta obce dává na vědomí radě obce, že na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok
2020. Bez usnesení.
3.

Odměna ředitelky ZŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina, Mgr. Lenka Skýbová, předkládá radě obce návrh na vyplacení odměny za
práci ředitelky za končící kalendářní rok ve výši **** Kč. Odměna se vyplácí z prostředků
Moravskoslezského kraje (platy pedagogických pracovníků). Příloha 50-1.
50 / 553 Rada obce schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Vřesina, Mgr. Lence Skýbové, za práci ředitelky za

končící kalendářní rok ve výši **** Kč
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 X PROTI, 1 X SE ZDRŽEL
50 / 554 Rada obce ukládá členům rady obce a současně členům školské rady panu Pavlovi Pokornému a
Ing. Michalu Královi navrhnout a na schůzi školské rady projednat kritéria pro odměňování
ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina, a tato kritéria předložit radě obce ke schválení nejpozději do konce
ledna 2020.
4.

Žádost o uložení inženýrských sítí do obecního pozemku – A*** H****

Investor novostavby RD A*** H***, nar. ****, trvalý pobyt *****, požádal obec o souhlasné
stanovisko s uložením inženýrských sítí do obecního pozemku parc. č. 2126/8 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Jedná
se o pozemek podél ulice Osvobození, na kterém se nachází místní komunikace IV. třídy – chodník směrem
ke škole. V rámci novostavby „RODINNÝ DŮM VE VŘESINĚ, PARC. Č. 653, 654, 650/2, 649, 652/2, 655/1“ se
jedná o připojení RD na splaškovou a dešťovou kanalizaci, které jsou uloženy v tělese krajské komunikace
ul. Osvobození. Chodník je v těchto místech proveden ze zámkové dlažby, takže provedený zásah do
komunikace nebude náročné opravit. Stavební úřad v Bílovci si tento souhlas obce vyžádal jako dodatečné
doplnění žádosti investora o stavební povolení. Příloha 50-2.
50 / 555 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s uložením inženýrských sítí – přípojky splaškové a
dešťové kanalizace do obecního pozemku parc. č. 2126/8 v k. ú. Vřesina u Bílovce rámci
novostavby „RODINNÝ DŮM VE VŘESINĚ, PARC. Č. 653, 654, 650/2, 649, 652/2, 655/1“.
5.

Otevírací doba sběrného dvora od 1. 12. 2019

50 / 556 Rada obce jednomyslně rozhodla omezit provozní dobu obecního úložiště odpadů za hasičskou
zbrojnicí od 1 12. 2019 do 31. 3. 2020 na sobotu od 9 – 12:00.
6.

Žádost o připojení ke kanalizaci – Š****,

Rada obce obdržela opakovanou žádost o připojení na kanalizaci od manželů Š****, *****. Pan Jiří
Augustin zpracuje odpověď. Aktuálně připojení není možné. Bez usnesení.
7.

Pronájem opuštěného hrobového místa č. 186

Předkládá paní Iveta Bártová: Pan P*** M***, trvale bytem *****, požádal o pronájem tzv.
opuštěného hrobového místa na pohřebišti ve Vřesině. Hrobová místa se přidělují přednostně občanům ve
Vřesině. V případě, že na nabídku hrobových míst umístěnou na vývěsce před pohřebištěm dlouhodobě
není zájem ze strany občanů s trvalým pobytem ve Vřesině, lze hrobové místo přidělit i zájemci i z jiné obce.
V tomto případě o přidělení nájmu hrobového místa rozhoduje rada obce.
Rada obce věc projednala s ohledem na nový fakt, že pozemky, určené dle ÚP Vřesina k rozšíření
hřbitova, nejsou aktuálně dostupné (všichni vlastníci odmítli prodej). V takové situaci bude časem dobré
každé volné místo na hřbitově včetně těch, o která dnes mezi domácími není zájem.
50 / 557 Rada obce neschvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č. 186 – jednohrob - s panem
P**** M****, trvale bytem *****.
HLASOVÁNÍ: 3 x PRO usnesení, 2 SE ZDRŽELI.
8.

Revokace usnesení 43/495
Pan Petr Lička navrhuje revokovat usnesení 43/495.

50 / 558 Rada obce souhlasí s revokací usnesení 43/495 a pověřuje pana Petra Ličku, aby zajistil
předmětné letáky na podporu shromažďování a likvidace BRKO do jarního vydání Vřesinských
novin ve spolupráci s panem Rostislavem Kadulou.
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9.

Záchranná stanice Bartošovice – žádost o příspěvek

Obec obdržela žádost o příspěvek na provoz od záchranné stanice v Bartošovicích (ZO ČSOP 70/02
Nový Jičín). Příloha 50-3.
50 / 559 Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout žadateli ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a
Dům přírody Poodří v Bartošovicích, IČ: 47657901, dar ve výši 5 000 Kč.
10.

Dopadové plochy na dětském hřišti U Opusty

Vzhledem k tomu, že firma, která byla vysoutěžena, nebyla schopna opakovaně realizovat zakázku,
rozhodla rada obce objednávku zrušit a pověřuje místostarostu obce, aby zajistil opravu jiným
dodavatelem.
50 / 560 Rada obce rozhodla zrušit objednávku ze dne 24. září 2019 - Roman Švejda, Nábytek ŠAFR,
Dlouhá 166, 293 01 Mladá Boleslav - na dodávku a montáž dopadových ploch zatravňovacími
deskami Grass na dětském hřišti Nad Opustou, pověřuje starostu obce, aby objednávku stornoval,
a současně pověřuje místostarostu obce, aby zajistil opravu jiným dodavatelem v ceně původně
vystavené objednávky.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 27. listopadu 2019
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