OBEC VŘESINA

Zápis č. 21/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 25. 3. 2019

Přítomni:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. Skupník - oprava projektu na rekonstrukci místní komunikace Slepá
Zřízení služebnosti pro Petra Ličku
Stanovisko k projektu projektu retenční nádrže na Skalce
Žádost CITY Invest - dodatečné povolení retenční nádrže Skalka
Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Vřesina za rok 2018
Podium pro obec (DiVOch, ZŠ a MŠ...)
Rodina Hegarova - oddělení obecního pozemku
Kontejnerový nosič pro projekt likvidace BRKO
Nabídka SW - evidence smluv (objednávek…)
Uložení peněz v bance na běžném účtu
Jarní prohlídka vodních toků
Provozní řád úložiště odpadů
Přemístění kontejnerů na tříděný odpad z prostoru před bývalou prodejnou na ulici Osvobození.

1. Ing. Skupník – oprava projektu na rekonstrukci místní komunikace Slepá
Rada obce projednala disproporci mezi projektem rekonstrukce ulice Slepé a požadovaným stavem.
Ing. Skupník předložil opravený projekt. Záležitost zkonzultoval na MMO s Ing. Vladislavem Šefčákem –
„Silniční správní úřad a speciální stavební úřad“. Drobná úprava projektu spočívající v rozšíření vozovky „od
plotu k plotu“ není překážkou a stavební povolení neohrozí. Pan Skupník předá starostovi obce text plné moci
pro jednání s příslušnými institucemi v souvislosti s předmětným projektem.
21 / 264 Rada obce bere na vědomí, že v projektu na rekonstrukci místní komunikace „Slepá“ je
provedena úprava, spočívající v rozšíření vozovky i přes původní zelený pás a že dle sdělení
projektanta Ing. Skupníka situace nebrání získání stavebního povolení od „Silničního správního
úřadu a speciálního stavebního úřadu“ na MMO.
2. Zřízení služebnosti pro Petra Ličku
Pan Petr Lička, čen rady obce, předkládá privátní žádost o zřízení služebnosti – věcného břemene na
pozemku 1779/4 v k.ú. Vřesina u Bílovce, který je ve vlastnictví obce a pan Lička již v roce 2014 navrhnul obci
odkup tohoto pozemku. Zastupitelstvo obce odkup v roce 2014 neschválilo. Tohoto pozemku pan Lička

využívá k přístupu do jeho lesa na pozemku p.č. 2179/44. Pan Lička avizuje, že se nezúčastní hlasování.
Příloha 21-1.
21 / 265 Rada rozhodla zřídit na pozemku 1779/4 v k.ú. Vřesina u Bílovce, který je ve vlastnictví obce,
služebnosti práva užívacího a práva požívacího ve prospěch pana Bc. Petra Ličky, trvalý pobyt
Hlavní 43, 74285 Vřesina. Za zřízení služebnosti je stanovena úhrada 1 000 Kč, splatná ke dni
vkladu na katastr nemovitostí. Zápis do katastru nemovitostí zajistí žadatel na vlastní náklady.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 SE ZDRŽEL
3. Stanovisko k projektu projektu retenční nádrže na Skalce
Rada obce obdržela dopis pana Petra Ličky jako reakci na žádost o dodatečné povolení stavby
„Retenční nádrže“ v areálu Skalka Family s.r.o. v souvislosti s usnesením rady 7/92. V dopise jsou uvedené
okolnosti a souvislosti s nepovolenou stavbou na říčním km 1,353 na vodním toku Záhumenice (v některých
mapách jako Vřesinka). Dopis je přílohou č. 21-2.
4. Žádost CITY Invest – dodatečné povolení retenční nádrže Skalka
Ve stejné věci jako v předchozím bodě zápisu obdržela rada obce písemnou žádost o stanovisko
k projektové dokumentaci „AREÁL SKALKA – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, RETENČNÍ NÁDRŽ“. Rada obce
konstatuje, že předložený výkres (příloha 21-3) nelze pokládat za projektovou dokumentaci. Stavba zasahuje
do obecních pozemků. S ohledem na další fakta, uvedená v příloze 21-2, rozhodla takto
21 / 266 Rada obce pověřuje starostu obce, aby požádal investora stavby „AREÁL SKALKA –
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, RETENČNÍ NÁDRŽ“ o předložení detailní dokumentace a
předložení stanovisek dotčených orgánů.
5. Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Vřesina za rok 2018
Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace, Mgr. Lenka Skýbová, předkládá radě obce žádost o
schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a zároveň o převedení celé částky kladného hospodářského výsledku
do rezervního fondu, příloha 21-4.
21 / 267 Rada obce jednomyslně schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvkové organizace, a
jednomyslně souhlasí s převedením kladného hospodářského výsledku ve výši 326 165,56 Kč do
rezervního fondu.
6. Podium pro obec (DiVOch, ZŠ a MŠ...)
Radě obce byla předložena žádost/návrh, na zakoupení pódia pro účely různých vystoupení. Původní
návrh přichází z řad ochotnického divadla DiVOch, k žádosti se přidává zástupce ZŠ a MŠ. Ochotníci si pro své
vystoupení podium půjčují (jedno vystoupení cca 12 000 Kč).
Na školních akcích, konaných většinou v tělocvičně nebo v sále v budově MŠ, není na děti vidět.
Pořízení pódia do majetku obce by umožnilo zkulturnit řadu produkcí školních i spolkových. Náklady na
pořízení nového pódia, např. mobilní pódium OpenAir rozměru 6 x 4 m, výšky nohou 60 - 100 cm, je
k dispozici za cca 142 tis. Kč. Lze koupit i levněji jako použité zboží, bývá v nabídce.
21 / 268 Rada obce pověřuje starostu obce, aby prověřil možnost nákupu mobilního podia a předložil radě
obce možné rozpočtové opatření, kterým by se tento nákup dal zahrnout do rozpočtu obce na rok
2019.
21 / 269 Rada obce pověřuje starostu obce, aby prověřil případné další možnosti využití mobilního podia
vřesinskými spolky/organizacemi a předložil radě obce k posouzení, zejména s ohledem na
potřeby ZŠ a MŠ Vřesina.
7. Rodina Hegarova – oddělení obecního pozemku
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S ohledem na problematické vztahy obce s rodinou Hegarových rada rozhodla:
21 / 270 Rada obce jednomyslně ukládá Pavlovi Závadovi, aby zajistil vytýčení hranice pozemku p.č. 2122
(místní komunikace Zahrádkářská ve vlastnictví obce) a p.č. 3, (vlastníci Hegarová Jarmila a
Hegarová Marie), vše v k.ú. Vřesina u Bílovce.
21 / 271 Rada obce ukládá starostovi obce, aby vyzval zástupce rodiny Hegarovy k účasti na schůzi rady
obce, nebo alespoň k osobnímu jednání s cílem pokusit se dosáhnout smírného řešení
vzájemných vztahů.
8. Kontejnerový nosič pro projekt likvidace BRKO
Pan Petr Lička informuje radu obce, že obdržel dvě nabídky na kontejnerový nosič pro účely projektu
řešení BRKO ze čtyř oslovených výrobců. Nosič PORTÝR 3, výrobce Mitrenga, a.s., Střítěž za 165 tis. Kč bez
DPH - příloha 21-5; nosič od firmy Charvát CTS a.s. za 322 240 Kč bez DPH, příloha 21-6.
21 / 272 Rada obce rozhodla jednomyslně zakoupit nosič kontejnerů typ PORTÝR 3 výrobce WTC Písečná
od autorizovaného dealera Mitrenga, a.s., Střítěž, IČ 26234599, za částku 165 tis. Kč bez DPH a
pověřuje pana Petra Ličku, aby s dealerem předjednal kupní smlouvu a předložil radě ke
schválení.
9. Nabídka SW – evidence smluv (objednávek…)
Starosta obce předkládá radě myšlenku, zavést na obci evidenci smluv (objednávek). V současné době
neexistuje elektronická evidence, pouze papírová (asistentka, účtárna, archiv).
21 / 273 Rada obce jednomyslně souhlasí s pořízením softwarové aplikace pro evidenci smluv a
ponechává na starostovi obce výběr vhodného dodavatele.
10. Uložení peněz v bance na běžném účtu
Starosta obce předkládá radě obce návrh, aby byly osloveny bankovní domy s poptávkou po
termínovaném uložení (vyšším úročení) obecních prostředků. V letošním roce cca 10 mil. Kč obecních
prostředků není zapojeno do rozpočtu.
21 / 274 Rada obce jednomyslně ukládá starostovi obce, aby oslovil bankovní instituce s cílem zajistit
uložení volných obecních prostředků na termínovaných/spořících účtech s vyšším úročením.
11. Jarní prohlídka vodních toků
Pan Petr Lička se zúčastnil jarní prohlídky řeky Porubky na území obce s pracovníkem Povodí Odry.
V prostoru za restaurací Na Hřišti je doporučeno vybudovat opěrnou zeď, aby nedošlo k vymílání břehů.
Situace zatím není kritická. Bez usnesení.
12. Provozní řád úložiště odpadů
S ohledem na zpřísnění podmínek na sběrném dvoře v Ostravě Porubě (personál nedovolí
mimoostravským občanům uložit žádný odpad) dochází k většímu využívání úložiště ve Vřesině. Podle
informace se pokouší u nás uložit odpad i lidé bez trvalého pobytu ve Vřesině. Dá se očekávat, že na
vřesinském úložišti bude v nastávajícím období větší provoz. Z tohoto důvodu předkládá starosta obce radě
návrh Provozního řádu úložiště odpadů ve Vřesině - příloha 21-7. Jedním z klíčových prvků je povinnost
předkládat občanský průkaz před složením odpadů. Samozřejmě se nebude vztahovat na občany, které
obsluha zná.
21 / 275 Rada obce schvaluje jednomyslně Provozní řád úložiště odpadů ve Vřesině dle předlohy a to
s okamžitou platností.
13. Přemístění kontejnerů na tříděný odpad z prostoru před bývalou prodejnou na ulici Osvobození.
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V poslední době jsou tyto kontejnery využívány převážně osobami, které Vřesinou projíždějí.
V kontejnerech se objevují druhy odpadů, které tam nepatří – např. stavební suť v modrém kontejneru na
papír.
21 / 276 Rada obce rozhodla jednomyslně přemístit stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad z ulice
Osvobození z pozemku p.č. 1140/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce na nové stanoviště a pověřuje
místostarostu obce pana Pavla Pokorného, aby prověřil a navrhnul radě obce novou lokalitu tak,
aby nové stanoviště bylo dostupné občanům z této lokality.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 27. 03. 2019
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