OBEC VŘESINA

Zápis č. 54/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 6. 1. 2020
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právník
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pracovník OÚ

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.

Modernizace školního sportoviště
Pozemek paní Příhodové na chodník ke hřišti
Dopis paní Karin Benešové
Žádost o dotaci DTJ na rok 2019
Žádost o dotaci DTJ na rok 2020
Úprava formuláře žádosti o dotaci
Organizace obecního plesu

Modernizace školního sportoviště

Starosta obce pozval k tomuto bodu zástupce zhotovitele, zástupce KV a FV, právníka i ředitelku ZŠ
a MŠ. Důvodem byl fakt, že původně navrhované řešení s živou trávou není, dle názoru starosty, udržitelné.
Podle všech dostupných údajů nejsou dostatečné zdroje vody a ani využívání pitné vody z vodovodního
řadu by s ohledem na velmi nízký tlak neřešilo situaci. Řešení s živou trávou by také přinášelo další náklady
na údržbu a personál. Na základě všech dostupných informací se jeví projekt s živou trávou neschopný
života a tato část školního hřiště by neplnila svůj účel (cílem je využívat toto hřiště jak ke školním tak
mimoškolním sportovním aktivitám v maximální možné míře, denně).
Z výše uvedených důvodů starosta obce v rámci své pravomoci pozastavil stavbu, aby nedošlo ke
zmaření plánované investice.
Starosta vyzval všechny zúčastněné, aby ostatním sdělili svůj názor. Všichni hosté a 4 z 5 členů rady
se shodli na názoru, že za daných okolností je rozumné změnit zadání/projekt a místo živé trávy vybavit
předmětnou hrací plochu trávou umělou
V rámci diskuse padl dotaz na právníka obce Mgr. Petra Kučeru, zda změna projektu není
porušením zákona o zadávání veřejných zakázek. Odpověď zněla, že v navrhovaném řešení neshledává
problém. Starosta obce zdůrazňuje, že společně se zástupci FV a KV hledáme optimální řešení pro obec, což
je primární úloha rady obce – nic nepřekrucujeme ani neskrýváme. I po změně povrchu této hrací plochy se

pohybujeme se v mantinelech zakázek malého rozsahu (zhotovitel prohlásil, že podle předběžné kalkulace
je schopen realizovat stavbu v nákladech do 6 mil. Kč bez DPH), takže nejsme striktně vázaní ZZVZ. Starosta
po rozsáhlé věcné diskusi nechal hlasovat o změně projektu. Příloha č. 54-1 – zpráva ČHMÚ o srážkách.
54 / 582 Rada obce rozhodla změnit zadání v předmětu smlouvy o dílo s firmou MERAT s.r.o., kde
předmětem části díla nebude rekonstrukce/revitalizace travnatého povrchu, nýbrž náhrada
travnatého povrchu umělou trávou (českého výrobce Juta, a.s.). Změna projektu bude mít dopad
na změnu ceny díla. Rada obce pověřuje starostu obce, aby zajistil zpracování Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s firmou MERAT s.r.o., ve kterém bude zakotvena změna povrchu předmětné
plochy, úprava konečné ceny díla, která nepřekročí 6 mil. Kč bez DPH a nový termín díla 25.
června 2020.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
54 / 583 Rada obce ukládá starostovi obce zajistit změnu Dodatku č. 3 Programu rozvoje obce –
úpravu/změnu druhu povrchu z živé trávy na umělou na ploše za školní tělocvičnou.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
54 / 584 Rada obce pověřuje jednomyslně starostu obce, aby změny uvedené v usnesení 54/582 projednal
s příslušným pracovníkem MMR odpovědným za tento dotační titul s cílem získat nové rozhodnutí
o přidělení dotace v souladu se schválenými změnami.
54 / 585 Rada obce revokuje usnesení 39/434, kterým se ukládá Ing. Augustinovi řešit retenční nádrž na
dešťovou vodu pro závlahu školního hřiště.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
2.

Pozemek paní P***

Pan místostarosta informuje radu obce, že s vlastníkem pozemku p.č. 1140/25 paní P*** nejednal.
Starosta se pokusí o spojení s paní Příhodovou s cílem dostat ji k jednacímu stolu, aby se záležitost
nemusela řešit korespondenčně. Obec je ochotná koupit potřebnou část pozemku za stejných cenových
podmínek (cena za m2), jako v případě parcely 1140/3 (cca 950 Kč/m2). Zbývající část pak za cenu orné půdy
cca 30 Kč/m2, případně dle dohody, ovšem ne ve výši dle nabídky paní P***. Bez usnesení.
3.

Dopis paní K*** B****

Paní B*** oslovila všechny členy rady dopisem. Vysvětluje vzniklou situaci kolem „Domu služeb“
v hasičské zbrojnici. Rada se věcí více nezabývala. Obec má nájemní smlouvu s K*** B*** a komu dál
pronajme prostory k podnikání je její věc. Prostory musí být využívány v souladu s nájemní smlouvou.
4.

Žádost o dotaci DTJ na rok 2019

Radě obce se předkládá žádost DTJ Vřesina, z.s., o neinvestiční dotaci z rozpočtu obce na rok 2019,
příloha 54-2. Žádost byla podaná 4. prosince 2019, nebyla ještě projednána. Jedná se o opakovanou žádost,
protože původní žádost byla předložena obci před rokem a nebyla schválena, protože v žádosti nebylo
detailně rozepsáno, k jakým účelům budou peníze využity. Podle pravidel pro hospodaření obcí však nelze
z rozpočtu roku 2020 přidělovat dotace na činnost v roce 2019 zpětně. Bez usnesení.
5.

Žádost o dotaci DTJ na rok 2020

Žádost o dotaci nemá formální vady. Někteří členové rady se domnívají, že bychom neměli finančně
podpořit organizaci silvestrovského ohňostroje. Příloha 54-3. Rada po diskusi přijala usnesení:
54 / 586 Rada obce rozhodla jednomyslně udělit „Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina“
na rok 2020 ve výši 50 000 Kč tělovýchovné jednotě DTJ Vřesina, z.s., s výhradou, že nebudou
proplaceny náklady za uspořádání silvestrovského ohňostroje, a pověřuje starostu obce podpisem
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smlouvy o poskytnutí dotace s touto výhradou.
6.

Úprava formuláře žádosti o dotaci

Z diskuse na minulém zasedání ZO vyplývá, že v žádosti jsou nejasně formulovány informace o
počtu členů.
54 / 587 Rada obce pověřuje starostu, aby z formuláře žádosti o dotaci odstranil větu „Skupiny ovlivněné
činností (odhadovaný počet)“.
7.

Organizace plesu

Pan místostarosta předkládá radě obce návrh stanovit vstupné včetně občerstvení stejně jako
v roce 2019, tedy 250 Kč včetně večeře, kávy a zákusku. Kompletní organizaci plesu zajišťuje pan
místostarosta a kulturní komise.
54 / 588 Rada obce schvaluje vstupné na obecní ples dne 25. ledna 2020 ve výši 250 Kč včetně večeře,
kávy a zákusku. Na tombolu bude z rozpočtu obce uvolněno 12 000 Kč.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 9. ledna 2020

Zápis č. 54/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 6. 1. 2020,

strana 3

