OBEC VŘESINA

Zápis č. 64/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 16. 3. 2020
Přítomni:

omluven

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.

Linka bezpečí, z.s. – žádost o podporu provozu 10 000 Kč
Aplikace V OBRAZE
Nabídka kamer a wifi pro parkoviště u hřbitova
Stojany na kola pro sdílená kola NEXT bike
Žádost o prominutí nájmu - Dům služeb
Nabídka na stavební dozor na zpevněné plochy u zdravotního střediska
Rozpočet na den obce
Opatření v lékárně – ochrana majitelky před nákazou
1. Linka bezpečí, z.s. – žádost o podporu provozu 10 000 Kč
Obec obdržela žádost o poskytnutí podpory, příloha 64-1.

64 / 664 Rada obce rozhodla jednomyslně poskytnout podporu ve výši 10 000 Kč formou finančního daru
spolku Linka bezpečí, z.s., a pověřuje starostu, aby podepsal darovací smlouvu.
2. Aplikace V OBRAZE
Starosta obce předkládá radě obce návrh na rozšíření informačních služeb pro občany
prostřednictvím aplikace do mobilních telefonů. Aplikace je k dispozici zadarmo ke stažení pro obě hlavní
platformy mobilních telefonů, po zakoupení obcí budou uživatelům zasílána automaticky data z obecního
webu (aktuality, úřední deska, kalendář, galerie).
64 / 665 Rada obce jednomyslně schvaluje rozšíření služeb obecního webu o službu V OBRAZE, kde
jednorázová pořizovací částka činí 11 500 Kč a roční poplatek 3 500 Kč. Služba je pro občany
zdarma formou aplikace ke stažení do mobilního telefonu. Spuštění služby neprodleně zajistí
starosta obce.
3. Nabídka kamer a wifi pro parkoviště u hřbitova
Rada obce rozhodla o umístění kamer za účelem dohledu nad prostorem kontejnerů na bioodpad na
parkovišti u hřbitova. V minulé sezóně u nich došlo opakovaně ke zneužití (uložen jiný než biologický
odpad). Aby bylo možné kamery propojit do systému, je třeba zřídit wifi připojení. Navrhované řešení
počítá se zřízením přístupového bodu na střeše smuteční síně. Kamery budou napájené z VO a v denní
době budou napájeny bateriemi. Přílohy 64-2, 64-3.
64 / 666 Rada obce akceptuje nabídku č. 601900004 firmy Warnet s.r.o. na instalaci kamerového dohledu
včetně bateriového napájení na parkovišti u hřbitova za částku 48 267 Kč vč. DPH.
64 / 667 Rada obce akceptuje nabídku č. 601900005 firmy Warnet s.r.o. na instalaci přístupového bodu
wifi na střeše smuteční síně za částku 10 230 Kč vč. DPH za účelem připojení kamer na parkovišti
u hřbitova.
64 / 668 Rada obce pověřuje místostarostu obce, aby koordinoval instalaci kamer na stožáru veřejného

osvětlení a přístupového bodu na střeše smuteční síně v součinnosti se správcem VO panem
Marcelem Vajdou a dodavatelem zařízení firmou Warnet s.r.o.
4. Stojany na kola pro sdílená kola NEXT bike
Obce obdržela dvě nabídky na výrobu stojanů – od místního zámečníka pana Malíka a od firmy
SK mont s.r.o. Příloha 64-4 a 64-5.
64 / 669 Rada obce rozhodla jednomyslně zadat výrobu stojanů na sdílená kola NEXTbike podle předané
dokumentace panu Břetislavu Malíkovi, bytem ***** Vřesina. Rada pověřuje starostu obce, aby
vystavil objednávku na 12 ks trojstojanů dle předložené dokumentace za jednotkovou cenu max.
4 950 Kč (zhotovitel není plátce DPH). Instalaci na vybraných lokalitách zajistí místostarosta.
Termín co nejdříve, pevný termín není stanoven s ohledem na stav nouze.
5. Žádost o prominutí nájmu - Dům služeb
Nájemkyně nebytových prostor v hasičské zbrojnici paní Karin Benešová žádá o prominutí nájmu po
dobu, kdy nebude moci provozovat služby s ohledem na vyhlášení stavu nouze a zákaz volného pohybu.
Příloha 64-6.
64 / 670 Rada obce jednomyslně souhlasí s prominutím nájmu za nebytové prostory v hasičské zbrojnici
paní Karin Benešové po dobu, kdy nebude moci provozovat služby s ohledem na vyhlášení stavu
nouze a zákaz volného pohybu.
6. Nabídka na stavební dozor na zpevněné plochy u zdravotního střediska
Starosta obce předkládá nabídku na TDI od Ing. Petra Jaska, se kterým má dobrou zkušenost
z realizace místních komunikací v roce 2019. Nabídka je v hodinové sazbě 1 028 Kč vč. DPH. Příloha 64-7.
64 / 671 Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou služeb TDI při stavbě zpevněných ploch u
zdravotního střediska od Ing. Petra Jaska za hodinovou sazbu 1 028 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu obce uzavřením odpovídající smlouvy o dílo se zastupující firmou QC UNI s.r.o., IČ
07542267.
7. Rozpočet na den obce
Místostarosta obce předkládá radě obce návrh, aby na program dne obce byla uvolněna částka
100 000 Kč. Částka je zahrnuta do schváleného rozpočtu obce.
64 / 672 Rada obce jednomyslně schvaluje uvolnění částky 100 000 Kč na zajištění programu dne obce
2020 dne 13. června 2020.
8. Opatření v lékárně – ochrana majitelky před nákazou
Cílem je udržet lékárnu v provozu a podpořit distribuci léků v kritické situaci. Rada k tomuto
rozhodnutí přistupuje s vědomím, že se jedná o soukromý podnikatelský subjekt, avšak v současné situaci
pokládá lékárnu v obci za významný prvek ochrany občanů Vřesiny, spočívající ve snížení nutnosti pohybu
našich občanů na území města Ostravy.
64 / 673 S ohledem na nebezpečí nákazy ve velmi exponované Lékárně U sv. Antonína ve Vřesině
Zahrádkářská 858, rozhodla rada obce provést na náklady obce bezpečnostní opatření k ochraně
provozovatelky lékárny před potenciální nákazou koronavirem. Realizaci zajistí neprodleně
pracovníci údržby.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 19. března 2020
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