OBEC VŘESINA

Zápis č. 22/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 1. 4. 2019

Přítomni:

Host:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
za SNAR

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

SNAR, Ing. Petr Řeháček - nájem rybníka
Ořez jmelí
Úprava školní zahrady - nabídka pana Jiřího Jílka
Koupě pozemku 2109/6 od pana Ctirada Filipovského
Další využití technického uvolněné ordinace v hasičárně
Program 4. zasedání ZO na středu 17. dubna
Kotlíkové dotace - dotazník do Vřesinských novin - autor Ing. Cenek - MAS Opavsko
Přemístění sběrného místa na tříděný odpad na parcele 1140/2 (bývalá prodejna na ulici Osvobození)
Sběrné místo na tříděný odpad v prostoru hasičské zbrojnice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění školení a ubytování s Ostravou
Reakce KHS Ostrava - rozšíření hřbitova
Problémy s odvodněním na hřišti u Opusty - pan Josef Vincenci

1. SNAR, Ing. Petr Řeháček - nájem rybníka
Rada obce si vyslechla stanovisko pana Petra Řeháčka k situaci, kdy na zveřejněný záměr na pronájem
rybníka rada obce obdržela dvě nabídky. Pan Řeháček vysvětlil radním svůj přístup k celé záležitosti, spočívající
hlavně v tom, že SNAR – neoficiální název spolku – nechtěl nikdy od obce žádné peníze na provoz a veškerá
údržba rybníka byla hrazena z peněz členů a z peněz získaných za akce pro veřejnost.
Starosta obce navrhuje, aby byl SNAR zapsán jako zapsaný spolek, což ovšem přináší nároky na
administrativu, které se chce SNAR vyhnout.
Nový zájemce pan Petr Lička po vzájemné dohodě akceptuje návrh na odkladu definitivního řešení, spolu
s Petrem Řeháčkem záležitost proberou a předloží řešení. Smyslem je zachovat dosavadní funkci rybníka a
současně zvýšit estetickou úroveň okolí. Pan Petr Lička oznamuje, že se zdrží hlasování s ohledem na střed
zájmů.
22 / 277 Rada obce rozhodla prodloužit s nezapsaným spolkem SNAR, který zastupuje Ing. Petr Řeháček,
nájemní smlouvu z roku 2014 na užívání rybníka v Oší o 1 rok, tedy do 30. června 2020, a pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.

HLASOVÁNÍ 4 X PRO, 1 SE ZDRŽEL
2. Ořez jmelí
V posledním období se i na území obce přemnožilo jmelí. Chemickou ochranu rada obce už dříve zamítla.
Aktuálně rada obdržela nabídku od člověka, který má zájem pro obec provést ořez jmelí na napadených
stromech. Pan místostarosta Pavel Pokorný projde se zájemcem o práci obec a předloží radě přehled o
napadených stromech a ceně za ošetření ořezem.
3. Úprava školní zahrady – nabídka pana Jiřího Jílka
Ředitelka ZŠ a MŠ paní Lenka Skýbová v souladu s usnesením rady obce č. 18/220 předkládá nabídku
pana Jílka na práce v areálu školy. Nabídka je rozdělena na dvě části – údržba a rekonstrukce – viz příloha 221.
22 / 278 Rada obce akceptuje nabídku Zahradnictví Jílek, Zahradní 224, Vřesina, na rekonstrukci zahrady u
ZŠ a MŠ Vřesina ve výši 88 192 Kč (materiál a práce) a údržbu zahrady ve výši 27 489 Kč s tím, že
údržba zahrady bude provedena (po dohodě s Mgr. Skýbovou, ředitelkou školy) na náklady školy.
Náklady na rekonstrukci uhradí obec.
4. Koupě pozemku 2109/6 od pana Ctirada Filipovského
Pan Ctirad Filipovský je vlastníkem pozemku p.č. 2109/6 v k.ú. Vřesina u Bílovce, 1067 m2 – viz příloha
22-2. Jedná se o souběžný pozemek s 2109/2 ve vlastnictví obce – ostatní plocha, ostatní komunikace. Rada
obce projevila zájem o odkup části tohoto pozemku od lokality „Kaménky“ až po oplocení areálu bývalého JZD
(odhad z katastrální mapy činí cca 695 m2). Tento pozemek je ke koupi za částku 200 tis. Kč. Záměrem rady
obce je obnovit na těchto dvou pozemcích polní cestu k lokalitě „Kaménky“, kde byly již v minulosti vysázeny
stromy. Dnes je původní výsadba z podstatné části zničena. Zakoupením předmětné parcely by vzniklo místo
na alej a byla by obnovena přístupová komunikace. Dalším krokem by bylo vytýčení parcely 2096/4 a osázení
stromy. To by proběhlo až po sklizni v rámci druhé etapy a s případnou podporou v rámci vhodného dotačního
titulu.
22 / 279 Rada obce jednomyslně rozhodla předložit na zasedání ZO návrh na odkoupení části pozemku p.č.
2109/6 v k.ú. Vřesina u Bílovce od lokality „Kaménky“ až po oplocení areálu bývalého JZD (odhad
z katastrální mapy činí cca 695 m2) za částku 200 tis. Kč za účelem obnovení a rozšíření polní cesty
a aleje ze Selské ulice na lokalitu „Kaménky“ a pověřuje pana Petra Ličku, aby zajistil vytýčení
předmětné části pozemku. Současným vlastníkem je pan Ctirad Filipovský, trvalý pobyt *****.
5. Další využití technického uvolněné ordinace v hasičárně
Pan Pavel Světlík, vedoucí údržby, oslovil radu obce s dotazem, jaké má další záměry s uvolněnou
ordinací. Pracovníci technického dvora by rádi znali termín přestěhování do prostor po doktorce v hasičárně,
dále se ptají, v jakém stádiu je projekt na revitalizaci technického dvora a zda se letos budou realizovat nějaké
změny. Prioritou je alespoň vytápení dílen a dvou garáží a nová vjezdová brána.
Aby mohla rada přijmout nějaká opatření, sejde se v horizontu 4 týdnů v hasičárně za přítomnosti pana
Světlíka a zváží další postup.
6. Program 4. zasedání ZO na středu 17. dubna
Starosta předkládá radě obce návrh programu 4. zasedání ZO – viz příloha 22-3.
22 / 280 Rada obce schvaluje jednomyslně program 4. zasedání zastupitelstva obce dne 17. dubna 2019.
7. Kotlíkové dotace – dotazník do Vřesinských novin – autor Ing. Cenek – MAS Opavsko
Rada obce přehodnotila přístup ke „kotlíkovým půjčkám“ a rozhodla se akceptovat nabídku MAS
Opavsko na využití jejich služeb „kotlíkového specialisty“. Dotazník pro potenciální zájemce o půjčku pro
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vložení do Vřesinských novin je v příloze č. 22-4.
22 / 281 Rada obce jednomyslně revokuje usnesení č. 17/218 o jmenování „kotlíkového specialisty“
v souvislosti s tzv. Kotlíkovými půjčkami.
22 / 282 Rada obce pověřuje starostu obce, aby uzavřel s MAS Opavsko smlouvu na poskytování služeb
„kotlíkového specialisty v souladu s programem „kotlíkových půjček“. V souvislosti s tímto
programem bude do nejbližšího vydání Vřesinských novin vložen dotazník s vratkou, aby se ověřil
zájem vřesinských občanů o půjčky.
8. Přemístění sběrného místa na tříděný odpad na parcele 1140/2 (bývalá prodejna na ulici
Osvobození)
Hlavním důvodem je skutečnost, že naprostá většina odpadu na tomto místě nepochází od občanů
Vřesiny. Kromě toho tam je velký výskyt odpadu, který tam nepatří. Nové sběrné místo bude na pozemku
1200/6 v blízkosti lávky přes Porubku, viz příloha 22-5.
22 / 283 Rada obce rozhodla jednomyslně přemístit kontejnery na tříděný odpad z pozemku p.č. 1140/2
v k.ú. Vřesina u Bílovce (u bývalé prodejny na ulici Osvobození) na nové místo na pozemku 1200/6
v blízkosti lávky přes Porubku a pověřuje starostu obce, aby projednal změnu stanoviště s firmou
OZO a dohodnul nové podmínky.
9. Sběrné místo na tříděný odpad v prostoru hasičské zbrojnice
22 / 284 Rada obce rozhodla jednomyslně, že nové sběrné místo pro komunální odpad, které muselo změnit
své stanoviště v důsledku výstavby nového zdravotního střediska, bude trvale umístěno v
prostorách před hasičskou zbrojnicí. Pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného řešením tohoto
sběrného místa tak, aby řádně plnilo svou funkci a zároveň neomezovalo chod sběrného dvora a
jeho okolí.
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění školení a ubytování s Ostravou
Obec obdržela návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě, jejímž předmětem je poskytování školení a ubytování pro
případné zájemce o výcvik obecních strážníků. Původní smlouva byla schválena radou obce usnesením č.
122/984 dne 4. 6. 2018. Příloha 22-6.
22 / 285 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění školení a ubytování se
statutárním městem Ostravou a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
11. Reakce KHS Ostrava – rozšíření hřbitova
Starosta obce informuje radu, že KHS odpověděla na dotaz ohledně dalších požadavků na rozšíření
hřbitova, že jí stačí hydrogeologický posudek z hlediska podzemních vod a stanovení „tlecí doby“ dle kvality
půdy v souladu s usnesením 17/212. Pan Petr Lička bude dále pokračovat s plněním usnesení 17/213.
12. Problémy s odvodněním na hřišti u Opusty – pan Josef Vincenci
Pan Vincenci předal radě dopis, ve kterém upozorňuje na problémy s odvodněním hrací plochy.
22 / 286 Rada obce pověřuje pana místostarostu Pavla Pokorného, aby prověřil problémy s odvodněním
hrací plochy fotbalového hřiště a navrhnul opatření pro odstranění příčin.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 3. dubna 2019
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