OBEC VŘESINA

Zápis č. 63/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 9. 3. 2020
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.
10.
11.
12.

Kulturní komise – představení nových členů
Otevírání obálek s nabídkami na úpravu zpevněných ploch
Návrh dohody o náhradě škody – R*** H***
Řešení auta pro údržbu
Výzva na zhotovení projektu – ulice Na Potůčku
Dodatek ke smlouvě o dílo – WARNET
Termín na proškolení aplikce UZOB
Stavebně technický posudek hasičárny – strop garáží
Hřiště DTJ
Znalecký posudek – projekt zdravotního střediska
Nájem v zahrádkách – navýšení o 30%
Stojany na NEXT bike

1. Kulturní komise – představení nových členů
Slečna Lenka Pokorná představila radě obce návrh nových členů komise a předkládá program na rok
2020, příloha 63-1.
63 / 654 Rada obce jednomyslně schvaluje členy kulturní komise: Barbora Benešová, trvalý pobyt *****
pan Pavel Jaroš, *****; MUDr. Petra Važanová, trvalý pobyt *****.
2. Otevírání obálek s nabídkami na úpravu zpevněných ploch
Starosta obce jmenoval komisi pro vyhodnocení nabídek na realizaci parkovacích ploch u zdravotního
střediska. Komise v rámci schůze rady obce vyhodnotila nejvhodnější nabídku a doporučila radě obce
uchazeče k uzavření smlouvy. Celkový počet nabídek – 13. Protokol je přílohou 63-2.
63 / 655 Rada obce schvaluje jednomyslně výběr nejvhodnějšího uchazeče o zakázku na úpravu
zpevněných ploch u zdravotního střediska, kterým je firma V.D. STAV Ostrava Polanka, IČ:
28606191, a pověřuje starostu obce, aby vítěznému uchazeči sdělil výsledek soutěže a uzavřel
s ním smlouvu o dílo v souladu se smlouvou, uvedenou v nabídce. Nabídnutá cena 1 216 000 Kč +
DPH.
3. Návrh dohody o náhradě škody – R*** H***

Starosta obce předkládá radě obce návrh smlouvy, která byla předmětem dohody z října 2019 – o
náhradě za zničené stromy při realizaci přeložky kanalizace. Příloha 63-3.
63 / 656 Rada obce jednomyslně schvaluje dohodu o náhradě škody za odstraněné stromy v souladu
s usnesením rady č. 46/528 ze dne 29. 10. 2019 a pověřuje starostu obce podpisem dohody.
4. Řešení auta pro údržbu
Starosta obce informuje radu obce, že zástupce autobazaru Klimkovice pan Richard Kučera je
ochoten akceptovat pouze jediné řešení: regulérně reklamovat vozidlo. Navrhuje, aby poškozené vozidlo
bylo na náklady bazaru převezeno do jejich servisu, kde bude provedena výměna motoru za motor
stejného typu. Nabízený motor má „najeto“ cca 105 tis. km. Údaj nelze ověřit, ale aktuálně není žádné jiné
operativní řešení a údržba nemá čím jezdit. O ostatních návrzích obce zástupce autobazaru odmítá jednat.
63 / 657 Rada obce pověřuje starostu obce, aby zajistil opravu poškozeného vozidla údržby formou
výměny motoru za stejný typ z jiného ojetého vozidla stejného typu a to vše na náklady
autobazaru v rámci řádné reklamace.
5. Výzva na zhotovení projektu – ulice Na Potůčku
Ing. Michal Král předkládá radě obce „výzvu na zakázku malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci chodníku „Na Potůčku“. Příloha 63-4.
63 / 658 Rada jednomyslně schvaluje výzvu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
chodníku „Na Potůčku“ a pověřuje starostu obce, aby zajistil zveřejnění výzvy v souladu se
směrnicí na zadávání zakázek malého rozsahu.
6. Dodatek ke smlouvě o dílo – WARNET
Starosta obce předkládá radě dodatek ke smlouvě na údržbu výpočetní techniky na pracovištích
obecního úřadu (vč. policie, knihovny, údržby). Příloha 63-5.
63 / 659 Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek ke smlouvě o údržbě výpočetní techniky ve vlastnictví
obce s firmou Warnet s.r.o., kdy dodatek stanovuje rozsah činnosti na 5 hodin týdně a cena za
tuto službu činí 2 700 Kč / měsíčně. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
7. Termín na proškolení aplikce UZOB
63 / 660 Starosta obce informuje radu obce, že 19. 3. ve 12:30 proběhne školení uživatelů informačního
systému ÚZOB – příprava, zpracování a zveřejňování zápisů ze schůze rady a zastupitelstva.
Školení je pro zaměstnance úřadu, jsou zváni členové rady.
8. Stavebně technický posudek hasičárny – strop garáží
Starosta obce předkládá radě obce výsledky posudku (stavebně technický posudek a statický
výpočet). Nedopadnul dobře, ale ani kriticky. Podlaha sálu se nehodí na tanec, maximální přípustné zatížení
je 1 kN/m2. Taneční nebo sportovní aktivity vyžadují 4-5 kN/m2. Sál se stoly (kategorie C1) požaduje 2 – 3
kN/ m2. S výsledkem bude seznámena nová investiční a stavební komise a po poradě s komisí bude
rozhodnuto o dalších krocích. Příloha 63-6.
9. Hřiště DTJ
Starosta obce předkládá radě obce návrh na zahájení práce směřující k výstavbě hřiště na parcele
1335 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Pozemek je dostatečně velký pro multigenerační hřiště, komunikace s LČR je
přerušena, nově patříme pod Opavu nebo Vítkov – nevíme, kudy vede hranice. Starosta nechá vypracovat
návrh řešení, vybavení, podmínky. Projednáme a případně zadáme jako zakázku malého rozsahu. Záměr
bude předložen v rozpočtovém opatření č. 2/2020, následné kroky podle výsledku zasedání ZO ve středu
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11. 3. 2020. Záměr bude projednán s místně příslušnou lesní správou (je třeba zaměřit hranice pozemku a
ověřit, na kterém pozemku jsou, neboli komu patří stromy – LČR nebo DTJ).
10. Znalecký posudek – projekt zdravotního střediska
63 / 661 Rada jednomyslně upomíná Mgr. Petra Kučeru, aby předložil do středy 11. 3. 2020 písemně
informaci o pokroku v řešení usnesení 53/576.
11. Nájem v zahrádkách – navýšení o 30%
Bc. Petr Lička předkládá radě návrh, aby nájem v zahrádkách byl navýšen o 30% s platností od 1.7.
2020.
63 / 662 Rada obce jednomyslně schvaluje navýšení nájmu na všech pozemcích, které obec Vřesina
pronajímá jako zahrádky občanům, o 30% s platností od 1. 7. 2020.
12. Stojany na NEXT bike
Vzhledem k tomu, že ještě nebyly zakoupeny a instalovány stojany na sdílená kola NEXT Bike,
navrhuje starosta obce vrátit se k úvaze o stejném technickém a barevném řešení, jaké má město Ostrava,
aby bylo naprosto zjevné, k čemu stojany slouží.
63 / 663 Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním poptávky na stojany na sdílená kola ve stejném
technickém provedení, jaké instaluje město Ostrava a pověřuje místostarostu obce, aby poptávku
předal potenciálnímu výrobci.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 13. března 2020
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