OBEC VŘESINA

Zápis č. 15/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 11. 2. 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.

Rozvoz obědů
Stanovisko ke zprávě TIČR od INGESTA
Příkazní smlouva INNOVA - rekonstrukce místních komunikací
Rekonstrukce školního hřiště – definitivní rozhodnutí
Stav školních pozemků
Slaboproudé a silnorozvody ve zdravotním středisku
Prezentace během schůzí rady
Vybavení domu zahrádkářů
Výzvy na podání nabídek na zakázku malého rozsahu na Zajištění soustřeďování, sběru, likvidace a
svozu biologicky rozložitelných a kompostovatelných odpadů z místa z prostoru za hasičskou
zbrojnicí ve Vřesině
10. Řešení otázky neoprávněného zásahu do pozemků obce v areálu Skalka

1. Rozvoz obědů
Paní Andrea Klanicová, vedoucí jídelny u ZŠ a MŠ, poskytla starostovi informaci o problémech při
rozvozu obědů (porušování hygienických norem). Navíc s tím pouze přibývá starostí v kuchyni, zisk je nulový,
komplikace s rozvozem z hlediska personálního. Starosta navrhuje, aby byly obědy ze školní kuchyně
nahrazeny např. obědy z restaurace Myslivna (zajišťují vlastní rozvoz). Případné navýšení by pokryla obec
z rozpočtu (jen pro potřebné, forma soc. dávky). Dle názoru starosty by to bylo jednodušší, neriskujeme
pokutu z hygieny, nemáme s tím žádnou starost, minimální náklady. Možnosti ověří pan místostarosta. Bez
usnesení.
2. Stanovisko ke zprávě TIČR od INGESTA
Firma INGESTA (projektant zdravotního střediska) poslala svoje stanovisko k nevyžádanému hodnocení
silnoproudých rozvodů (obdržela obec od Zhotovitele). Starosta informoval radu, že na jednání se
stavbyvedoucím i na kontrolním dni formuloval jasně názor, že Zhotovitel je ze zákona odpovědný za
funkcionalitu elektrické instalace, za správnost provedení z pohledu platných norem a to bez ohledu na
případné chyby v projektu. Obec jako investor vyžaduje funkční elektroinstalaci, která bude bez výhrad
zkolaudovaná. Všichni se řídí stejnými normami a nelze vyžadovat od investora, aby řešil odborné otázky

ohledně funkcionality silnoproudých rozvodů ve vztahu k platným normám všech úrovní. Bez usnesení.
Příloha 15/1.
1. Příkazní smlouva INNOVA - rekonstrukce místních komunikací
Rada obce usnesením 14/171 akceptovala nabídku na „Realizaci komplexních služeb spojených s
realizací výběrového řízení“ na veřejnou zakázku rekonstrukce místních komunikací Slepá, Křížová a
Prostorná – stavební práce. Starosta obce předkládá radě návrh příkazní smlouvy na tuto činnost se
společností INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava, IČ: 27857255, příloha 15/2.
15 / 183 Rada obce jednomyslně schvaluje příkazní smlouvu na „Realizaci komplexních služeb spojených s
realizací výběrového řízení“ na veřejnou zakázku rekonstrukce místních komunikací Slepá,
Křížová a Prostorná – stavební práce“ se společností INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Rudná 847/10,
703 00 Ostrava, IČ: 27857255 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
2. Rekonstrukce školního hřiště – definitivní rozhodnutí
Dne 11.2. 2019 proběhla konzultace se zástupcem firmy, která staví a udržuje travnatá hřiště, panem
Pavlem Znišťalem (server anglicky-travnik.cz, firma Web & Media a.s.). Dalšími účastníky schůzky přímo
v areálu školy byla paní Lenka Skýbová (ředitelka ZŠ a MŠ), pan Pavel Závada (správa majetku), pan Petr Lička
(člen rady) a Jiří Kopeň (starosta). Z konzultace vyplynuly tyto závěry:
15 / 184 Rada obce jednomyslně akceptuje modernizaci travnatého hřiště v areálu ZŠ Vřesina v těchto
parametrech: a) bude provedena výměna (regenerace) svrchní vrstvy ornice, doplněna substráty
a látkami pro podporu růstu; b) povrch bude srovnán a upraven tak, aby se na povrchu nedržela
dešťová voda (příčný/podélný sklon); c) plocha bude opatřena drenážemi pro odvodnění;
d) plocha bude vybavena automatickým zavlažovacím systémem. Na toto řešení dle odrážek a) až
d) bude připravena cenová nabídka potenciálního zhotovitele (Web & Media a.s. pro účely
žádosti o dotaci z MMR). Obec se tím nezavazuje zadat práce této firmě, slibuje pouze oslovení ve
veřejné soutěži v případě získání dotační podpory.
15 / 185 V konečné fázi bude mimo žádost o dotaci z MMR hřiště vybaveno nádrží na dešťovou vodu pro
zavlažování a vrtem pro doplňování vody v období bez deště (na tyto položky není možnost
čerpat dotace na základě aktuální výzvy MMR).
3. Stav školních pozemků
Pan Petr Lička upozorňuje radu obce na špatný stav areálu školní zahrady. Navrhuje pozvat opakovaně
paní ředitelku na schůzi rady. Doporučuje formulovat do kritérií pro odměňování ředitelky školy
kontrolovatelná kritéria ve vztahu ke stavu areálu a provádět dvakrát ročně kontrolu.
4. Slaboproudé a silnorozvody ve zdravotním středisku
Popis stavu:
Realizace stavby/rekonstrukce zdravotního střediska byla zahájena v srpnu 2018 bez projektu
slaboproudých rozvodů. Na tento nedostatek poukázal Zhotovitel až v prosinci 2018. Rada obce pověřila
starostu obce, aby zajistil nápravu. Dodavatel projektové dokumentace firma INGESTA s.r.o. na to reagovala
výzvou, ať jim předáme podklady a řekneme si, co tam chceme. Za tím účelem byla zahájena spolupráce
s firmou WARNET s.r.o., se kterou má obec uzavřenou smlouvu na údržbu počítačové sítě v budově obce a
další smlouvy na realizaci kamerových systémů a zabezpečovacích zařízení v objektech obce. S ohledem na
dobré vztahy a zkušenost s firmou WARNET a po konzultaci v radě obce byla firma WARNET s.r.o. pověřena,
aby za obec projednala s projekční firmou požadavky na slaboproudé rozvody (usnesení 5/67). Výsledkem
byla dodávka této části. Vzhledem k tomu, že obec má jediného dodavatele stavby a platnou smlouvu o dílo,
je věcí Zhotovitele, jestli si zjedná subdodávku od firmy WARNET s.r.o. či realizaci provede sám. Obec
souhlasí, že navýšení ceny za slaboproudé rozvody bude zahrnuto do ceny víceprací, protože slaboproudé
rozvody nebyly vůbec součásti slepého rozpočtu pro účely ocenění stavby.
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5. Prezentace během schůzí rady
Radě předložen návrh, aby v místnosti starosty byl instalován projektor a plátno jako pevná instalace.
Po konzultaci s Jiřím Šrámkem padnul návrh instalovat místo kombinace projektor – plátno raději SMART
televizi. Vyjde to levněji.
15 / 186 Rada obce rozhodla vybavit kancelář starosty televizním přijímačem pro účely prezentace a
pověřuje starostu obce výběrem a nákupem vhodného „SMART“ modelu alespoň 55”(139 cm).
HLASOVÁNÍ 4 X ANO, JEDEN SE ZDRŽEL
6. Vybavení domu zahrádkářů
Při poslední akci v domě zahrádkářů (obecní ples) se prokázalo, že je žádoucí pořídit do kuchyně myčku
na nádobí a minimálně 40 pivních sklenic.
15 / 187 Rada obce jednomyslně schvaluje pořízení myčky na nádobí do kuchyně v Domě zahrádkářů a
pověřuje pana Petra Ličku výběrem vhodného modelu.
15 / 188 Rada obce jednomyslně schvaluje pořízení 40 nových pivních sklenic pro Dům zahrádkářů a
pověřuje pana místostarostu Pavla Pokorného, aby zajistil vhodnou cenovou nabídku.
7. Výzvy na podání nabídek na zakázku malého rozsahu na Zajištění soustřeďování, sběru, likvidace a
svozu biologicky rozložitelných a kompostovatelných odpadů z místa z prostoru za hasičskou
zbrojnicí ve Vřesině
V souladu s usnesením 11 / 153 předložil pan Petr Lička návrh předmětné výzvy s tím, že návrh
smlouvy, která je součástí výzvy, je již konzultován a schválen Mgr. Petrem Kučerou. Příloha 15/3.
15 / 189 Rada obce jednomyslně schvaluje „Výzvu na podání nabídek na zakázku malého rozsahu na
Zajištění soustřeďování, sběru, likvidace a svozu biologicky rozložitelných a kompostovatelných
odpadů z místa z prostoru za hasičskou zbrojnicí ve Vřesině“ a pověřuje starostu obce
zveřejněním na obecním webu. Pan Lička současně osloví tři potenciální dodavatele.
8. Řešení otázky neoprávněného zásahu do pozemků obce v areálu Skalka
Pan Petr Lička informuje radu obce o situaci. Předkládá ke zvážení případný prodej pozemků ve
vlastnictví obce v areálu, včetně příjezdové komunikace. Bez usnesení.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 15. 02. 2019
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