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Informace o postupu žádosti o dotace na rekonstrukci místních komunikací a školní hřiště
Nabídka INNOVA na realizaci komplexních služeb spojených s realizací výběrového řízení
Ingesta versus TIČR – výsledek
Výměna vodovodního řadu v ul. Nad Opustou
Výzva na volné pracovní místo v údržbě obce
Dar DTJ pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina
Převedení dešťových vod z ulice Pod Lípou do potoka Vřesinka
Odměny hasičům za zásah
Dotace pro taneční skupinu Vřesdance
Smlouva s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,a.s.
Průjezd účastníků závodu “PORUBAJK MARATÓN 2019 územím obce”
Dresy pro reprezentanty Vřesiny ve vesnických sportovních hrách
Poptávka na nosič kontejnerů na BRKO
Zrcadlo na křižovatku Plzeňská - Hlubočická

1. Modernizace školního hřiště s podporou MMR
Rada obce projednala opakovaně za přítomnosti paní Mgr. Lenky Skýbové a pana Pavla Závady
koncepci modernizaci školního hřiště. Byly zváženy argumenty pro a proti (starosta, ředitelka i pan Závada
byli pro umělý povrch na současném travnatém hřišti, ostatní pro zachování trávy i přes složitost údržby).
Rada nakonec dospěla k tomuto usnesení:
14 / 170 Rada obce rozhodla modernizovat školní hřiště v následujícím rozsahu:


asfaltové hřiště bude opatřeno umělým povrchem, vhodným pro tenis, florbal a různé další
míčové hry dle doporučení dodavatele; bude vybaveno ochrannými sítěmi a mantinely
včetně integrovaných branek;



lavičky podél asfaltového hřiště budou nahrazeny tribunou – ocelová konstrukce a plastové
sedačky;



lehkoatletická dráha bude opatřena umělým povrchem a rozdělena na tři pruhy dle normy,

dráha bude mít 60 m, startovní prostor 2 m a cílový prostor 8 m;


travnaté hřiště bude rekultivováno a ponecháno jako travnaté; vedení školy zajistí trvalou
odbornou údržbu, aby byla zachována funkčnost po celou sezónu;



doskočiště bude opraveno a rozšířeno, rozběhová dráha bude opatřena vhodným umělým
povrchem dle doporučení dodavatele;



lavičky v prostoru doskočiště budou nekryté, nebudou plastové (najít vhodné řešní s ohledem
na vzrostlé lípy a jejich “medování”); kapacita laviček pod lipami bude dimenzována pro celou
školu (cca 150 dětí).

HLASOVÁNÍ 3 pro, 1 proti
2. Informace o postupu žádosti o dotace na rekonstrukci místních komunikací a školní hřiště
Podklady pro žádost o rekonstrukci komunikací jsou připraveny, u školního hřiště je nutné dodat
nabídkovou cenu – viz předchozí bod programu. Je třeba opravit poptávku u dodavatele školního hřiště ve
smyslu usnesení 14 / 170. Zajišťuje pan Pavel Závada. Bez usnesení.
3. Nabídka INNOVA na realizaci komplexních služeb spojených s realizací výběrového řízení
Firma INNOVA nabídla obci administraci soutěže na dodavatele/zhotovitele rekonstrukce místních
komunikací, tak i modernizaci školního hřiště (v případě získání dotace od MMR) – příloha 14/1
14 / 171 Rada obce jednomyslně rozhodla akceptovat nabídku společnosti INNOVA Int. s.r.o. se sídlem
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava, IČ: 27857255 na „realizaci komplexních služeb spojených s
realizací výběrového řízení“ na veřejnou zakázku rekonstrukce místních komunikací Slepá,
Křížová a Prostorná – stavební práce. Starosta obce požádá jednatele INNOVA o předložení
smlouvy na předmětnou činnost.
4. Ingesta versus TIČR – výsledek
Podle platné legislativy je povinnost Zhotovitele oznámit zahájení práce na rozvodech TIČRu.
Neexistuje povinnost projektanta ani investora vůči TIČR. Zhotovitel je povinen předat výchozí revizní
zprávu a dokumentaci skut. stavu TIČRu. Tzn. že TIČR je automaticky ze zákona ve hře. Nás zajímá jediné –
musíme získat napoprvé výchozí revizní zprávu, takže musíme jednat tak (starosta), aby k žádným
komplikacím při kolaudaci nedošlo. Ing. Karpala (jednatel Ingesta, s.r.o.) nepřímo přiznal, že tam nějaké
výhrady mohou být oprávněně. Dnes jednal autor projektu silnoproudu s TIČR a výsledkem bude spol.
jednání (projektant, zhotovitel, investor), zakončené nějakým protokolem – dojde k nějakému upřesnění,
abychom se vyhnuli jakýmkoli pochybnostem při kolaudaci. Příloha č. 14/2.
Starosta na kontrolním dnu (bez účasti stavebního dozoru, pouze s panem Schreirem) upozornil
Zhotovitele, že elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými normami tak, aby stavba prošla
kolaudací, bez ohledu na případné chyby v projektu silnoproudu. Je to jejich povinnost ze zákona. Bez
usnesení.
5. Výměna vodovodního řadu v ul. Nad Opustou
Obec obdržela opakovaně žádost SmVaK, aby jim obec umožnila opravu vodovodního řadu v ulici Nad
Opustou. Obec v minulosti už dvakrát odmítla zásah do vozovky po rekonstrukci povrchu. Nyní je ve hře nová
žádost/nabídka – sice jenom ústně – na opravu vozovky do poloviny šířky (nabídnul pan Turský) – příloha
14/3.
14 / 172 Rada obce jednomyslně vydává pro SmVaK, a.s. souhlas s opravou vodovodního řadu v ulici Nad
Opustou s podmínkou, že povrch vozovky na předmětné komunikaci bude opraven minimálně
v jednom jízdním pruhu (polovina vozovky). Usnesení je reakcí na dopis SmVaK ze dne 24. ledna
2019.
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6. Výzva na volné pracovní místo v údržbě obce
S ohledem na uvolněné místo po paní Marii Soukupové je třeba doplnit stav zaměstnanců v údržbě.
14 / 173 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit na webu obce a ve Vřesinských novinách výzvu na
obsazení místa pracovníka v údržbě obce, kde bude podmínkou dobrý zdravotní stav, řidičské
oprávnění sk. B a výhoda pro držitele řidičského oprávnění skupina T.
7. Dar DTJ pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina
Podle informace paní ředitelky obdržela škola dar ve výši 4 631 Kč jako část výtěžku z akce „Vánoční
strom“.
14 / 174 Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru ve výši 4 631 Kč od DTJ Vřesina, z.s., pro Základní
školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava - město, příspěvkovou organizaci, do rozpočtu na
rok 2019.
8. Převedení dešťových vod z ulice Pod Lípou do potoka Vřesinka
Pan Ing. Jiří Augustin předkládá radě obce připravenou výzvu na podání nabídky na zpracování
projektové dokumentace na stavbu „Převedení odpadních vod z dešťové kanalizace v ulici Pod Lípou do
potoka Vřesinka“, příloha 14/4.
14 / 175 Rada obce jednomyslně schvaluje Výzvu na podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace na stavbu „Převedení odpadních vod z dešťové kanalizace v ulici Pod Lípou do
potoka Vřesinka“ a pověřuje pana Jiřího Augustina, aby výzvu umístil na webové stránky obce a
obeslal nabídkou alespoň tři potenciální uchazeče.
9. Odměny hasičům za zásah
Rada obce se opakovaně zabývala dohodami o provedení práce mezi JSDH a obcí. Starosta obce vyzval
velitele JSDH, aby se zúčastnil schůze rady s cílem ujasnit si pravidla. Dokud se tak nestane, starosta
nepodepíše dohody o provedení práce mezi členy JSDH a obcí. Bez usnesení.
10. Dotace pro taneční skupinu Vřesdance
Radě obce předložena žádost o dotaci ve výši 25 tis. Kč. Příloha 14/5.
14 / 176 Rada obce jednomyslně souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
25 000 Kč pro taneční skupinu Vřesdance bez právní subjektivity, zastoupenou paní Ivetou
Lagonikasovou.
14 / 177 Rada obce jednomyslně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce ve výši 25 000 Kč pro taneční skupinu Vřesdance a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
11. 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) doložit Fondu doklady o bezdlužnosti a o zaplacení pojistného –
viz obsah smlouvy – příloha 14/6.
14 / 178 Rada obce schvaluje jednomyslně Smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních
porostů č. 1816000141 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
12. Průjezd účastníků závodu “PORUBAJK MARATÓN 2019 územím obce”
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Organizátor cyklistického závodu „Porubajk maratón“ požádal radu obce o souhlas s průjezdem
účastníků XII. ročníku cyklistického závodu PORUBAJK MARATÓN 2019 územím obce dne 27.4. 2019. Příloha
14/7.
14 / 179 Rada obce souhlasí s průjezdem cyklistického závodu PORUBAJK MARATÓN 2019 územím obce
Vřesina dne 27.4. 2019 dle přiložené mapy a pověřuje starostu obce, aby zajistil v místě křížení
trasy závodu s komunikací III/4693 dohled obecních policistů nad bezpečností průjezdu.
13. Dresy pro reprezentanty Vřesiny ve vesnických sportovních hrách
14 / 180 Rada obce jednomyslně schvaluje uvolnit z rozpočtu obce 10 000 Kč na pořízení dresů s potiskem
(nápis Vřesina + znak obce) pro reprezentanty Vřesiny ve „Vesnických sportovních hrách“ a
pověřuje Ing. Jiřího Augustina zajištěním dodavatele dresů i potiskem.
14. Poptávka na nosič kontejnerů na BRKO
Petr Lička předkládá radě úvahu o nákupu nosiče kontejnerů. Navrhuje koupit – vysoutěžit – nosič
kontejnerů za traktor (pro účely likvidace BRKO), poptat 3 výrobce. Na základě výsledků pak teprve poptat
vlastní kontejnery (s ohledem na různé systémy).
14 / 181 Rada obce v souvislosti s projektem likvidace BRKO na území obce jednomyslně schvaluje pořídit
samostatně nejprve nosiče kontejnerů za traktor (výběrové řízení zajistí pan Petr Lička) a teprve
podle výsledku – typu nosiče - samostatně oslovit dodavatele kontejnerů.
15. Zrcadlo na křižovatku Plzeňská - Hlubočická
V souvislosti s instalací dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Zahradní na Hlubočickou se ozývají
občané z Plzeňské ulice s žádostí o stejnou úpravu s ohledem na bezpečnost výjezdu z Plzeňské na
Hlubočickou.
14 / 182 Rada obce jednomyslně rozhodla zajistit instalaci dopravního zrcadla na křižovatku místních
komunikací Plzeňská a Hlubočická za účelem zvýšení bezpečnosti výjezdu z Plzeňské na
Hlubočickou a pověřuje místostarostu obce pana Pavla Pokorného, aby zajistil potřebnou
dokumentaci, souhlasy PČR a vlastní instalaci.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 7. 2. 2019
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