OBEC VŘESINA

Zápis č. 52/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 9. 12. 2019
Přítomni:

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

host

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
starosta DTJ Vřesina

Návrh programu:
1. Stanovisko obce Vřesina k žádosti DTJ o povolení stavby šaten a technického zázemí pro sportoviště
DTJ Vřesina
2. Bezhotovstní platební terminál pro obecní úřad a obecní policii
3. Ceny za svoz odpadů pro občany obce
4. Žádost SNAR na pronájem rybníka
5. Smlouva s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,a.s.
1.

Stanovisko obce Vřesina k žádosti DTJ o povolení stavby šaten a technického zázemí pro
sportoviště DTJ Vřesina

Jedná se o stavbu šaten a technického zázemí pro sportoviště DTJ na pozemcích parc. č. 1110/1,
1110/3 a 1131/2, vše k. ú. Vřesina u Bílovce, v majetku obce, podle dodané projektové dokumentace
zpracované Ludmilou Matyšťákovou, IČ 662370839, Polní 581, 742 83 Klimkovice v listopadu 2019 (příloha
52-1). Starosta obce připomíná, že souhlasné stanovisko už bylo jednou vydáno usnesením 3/43.
52 / 572 Rada obce s ohledem na usnesení rady obce č. 3/43 ze dne 4. 12. 2018 souhlasí s vydáním
souhlasného stanoviska
•

se stavbou šaten a technického zázemí pro sportoviště DTJ na pozemcích parc. č. 1110/1,
1110/3 a 1131/2, vše v k. ú. Vřesina u Bílovce, v majetku obce, podle dodané projektové
dokumentace zpracované Ludmilou Matyšťákovou, IČ 662370839, Polní 581, 742 83
Klimkovice v listopadu 2019;

•

s napojením stavby na stávající obecní kanalizaci a s vypouštěním dešťových vod do
kanalizace;

•

se stavbou čistírny odpadních vod, jímky a s vypouštěním předčištěných odpadních vod do
stávající jednotné kanalizace dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jarošovou
v červenci 2018.

52 / 573 Rada obce pověřuje starostu, aby před vydáním shora uvedeného souhlasu podepsal se starostou
DTJ Vřesina, z.s., tyto závazky: DTJ bude poskytovat občanům Vřesiny slevu na služby v areálu DTJ
ve výši 20% ze základní ceny; DTJ předloží před případným zahájením stavby projektovou
dokumentaci pro provedení stavby (DPS); DTJ se zaváže, že v nově zbudovaném objektu se
nebudou provozovat služby restauračního charakteru, které by ohrozily provoz restaurace Na
hřišti; DTJ se zavazuje, že budoucí objekt neposkytne dalším subjektům k činnostem jiným, než
jsou uvedeny v projektu. Tento závazek je v příloze č. 52-2.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 2 X PROTI
2.

Bezhotovstní platební terminál pro obecní úřad

Před lety byla uzavřena smlouva o zapůjčení platebních terminálů s Českou spořitelnou. Byly
pořízeny dva terminály – jeden pro obecní úřad (za celá léta ani jediná platba, všichni občané platí
v hotovosti), druhý terminál slouží obecní policii k výběru pokut a je využíván. Před cca dvěma lety došlo
k převodu služby z ČS, a.s., na nového poskytovatele, který si začal účtovat paušální poplatky. Starosta obce
navrhuje službu vypovědět a pořídit jiný mobilní bezkontaktní terminál od firmy SumUp. Bez paušálních
poplatků, hradí se pouze 1,95 % z každé platby. Terminál bude pouze jeden.
Platební terminál 3G je samostatné zařízení, nevyžaduje připojení k jinému HW. Terminál využívá
neomezená mobilní data, mobilní datové připojení je už zahrnuto do kupní ceny. Platební terminál SumUp
3G přijímá následující kreditní a debetní karty nebo způsoby platby: Visa, V Pay, Mastercard, Maestro,
American Express, Google Pay a Apple Pay. Lze platit čipovými kartami, kartami s magnetickým proužkem
nebo bezkontaktně (NFC).
52 / 574 Rada obce jednomyslně souhlasí s ukončením smluvního vztahu s firmou Global Payments a
pověřuje starostu obce, aby s touto firmou vypověděl smlouvu na bezhotovostní platby.
52 / 575 Rada obce jednomyslně souhlasí s pořízením bezhotovostního platebního terminálu firmy SumUp
3G a pověřuje starostu obce, aby provedl registraci obce a zřídil účet u SumUp.
3.

Ceny za svoz odpadů pro občany obce

Obec Vřesina obdržela od OZO Ostrava aktuální ceník za svoz a likvidaci odpadů. Předkládá Jana
Rašíková. Ceny se neliší od loňského roku. V příloze 52-3 jsou uvedené ceny pro občany Vřesiny na rok 2020
za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
52 / 576 Rada obce jednomyslně schvaluje ceník za sběr a likvidaci odpadů č. 2/2020, vydaný společností
OZO, s.r.o.
4.

Žádost SNAR o prodloužení pronájmu rybníka V Oší

Neregistrovaný spolek SNAR podal prostřednictvím Ing. Petra Řeháčka žádost o prodloužení
pronájmu rybníka V Oší do 31. 12. 2022. Rada nemůže bez zveřejnění záměru prodloužit pronájem. Obec
zveřejní záměr na pronájem od 1. 7. 2020. Příloha 52-4.
52 / 577 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit záměr na pronájem obecního rybníka V Oší, kdy nová
nájemní smlouva bude mít účinnost od 1. 7. 2020. Záměr zpracuje Ing. Jiří Augustin tak, aby mohl
být zveřejněn na úřední desce v lednu 2020.
5.

Smlouva s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,a.s.

Starosta předkládá radě obce smlouvu mezi obcí a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým
fondem, a.s., o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů. Podporou pojištění se zde rozumí
jednorázová úhrada části nákladů vynaložených na pojištění lesních porostů v majetku obce. V kladném
případě musí obec v průběhu roku (do října běžného roku) doložit Fondu doklady o bezdlužnosti a o
zaplacení pojistného – viz obsah smlouvy – příloha 52-5.
52 / 578 Rada obce schvaluje jednomyslně Smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních
porostů č. 1916000181 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 19. listopadu 2019

Zápis č. 52/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 9. 12. 2019,

strana 2

