OBEC VŘESINA

Zápis č. 66/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 6. 4. 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.

Den obce – zrušení akce
Kontejnery na objemný odpad 17.4. 2020
Regenerace trávy na hřišti U Opusty
Vytýčení pozemku hřiště DTJ
Dodatek UniCredit Bank – 0,7 % p.a.
ZŠ – schválení použití 107 236 Kč z investičního fondu
Instalace osvětlení – položení kabelů – školní hřiště
Dezinfekční roztok pro občany Vřesiny
Smlouva H*** – informace
Kupní smlouva Š***
Nabídka na úklid a úpravy – cesta k rybníku V Oší na pozemcích p.č. 2107/2, 2108/6, 2108/7,
Ocenění umělé trávy na hřišti DTJ

1. Den obce – zrušení akce
S ohledem na vývoj situace s nákazou koronavirem a stanovisko vlády, které nepovolí v dohledné
době akce tohoto typu rada rozhodla:
66 / 684

Rada obce rozhodla jednomyslně zrušit „den obce“, plánovaný na den 13. 6. 2020, s ohledem na
nejistý vývoj šíření nákazy koronaviru a s tím souvisejí omezení.
2. Kontejnery na objemný odpad 17.4. 2020

Starosta obce informuje, že kontejnery na objemný odpad jsou sjednány na 17. 4. 2020 a budou
umístěny na obvyklých místech (horní Kaple, restaurace Na Kopci, Mexiko, Plzeňská vedle kontejnerů na
tříděný odpad). O dalších typech kontejnerů jednáme s OZO. Příloha 66-1.
3. Regenerace trávy na hřišti U Opusty
Omezení provozu sportovišť vedlo vedení FC Vřesina k rozhodnutí využít situaci k rekonstrukci
povrchu travnatého hřiště. Tento zákrok se jeví po 16 letech provozu jako velmi žádoucí. Starosta obce
projednal se správcem rozpočtu možnosti financování a navrhuje využít prostředky na § 3412 (sportoviště)
s tím, že budou přesunuty z položky 6121 na položku 5171. Tato operace nepodléhá nutnosti schvalovat
změnu financování v orgánech obce.
66 / 685

Rada obce jednomyslně schvaluje záměr provést rekonstrukci travnaté plochy fotbalového hřiště
U Opusty s využitím prostředků v rozpočtu obce na §3412. Odhadované náklady činí cca 1 mil. Kč
bez DPH. Ing. Michal Král po konzultaci se zástupci FC Vřesina a DTJ Vřesina zpracuje neprodleně
výzvu na zakázku malého rozsahu, zajistí vložení výzvy na profil zadavatele a úřední desku a

vybere alespoň tři firmy, které budou osloveny přímo.
4. Vytýčení pozemku hřiště DTJ
Starosta obce informuje radu, že zajistil vytýčení pozemku DTJ na Plzeňské ulici a jedná dále
s vlastníkem pozemku (DTJ Vřesina) a vlastníkem okolních pozemků (LČR) s cílem vytvořit podmínky pro
realizaci hřiště. Bez usnesení.
5. Dodatek UniCredit Bank – 0,7 % p.a.
Starosta obce předkládá radě obce nový návrh na úročení běžného účtu v UniCredit Bank, kde je
aktuálně cca 7,9 mil. Kč. Příloha 66-2.
66 / 686

Rada obce schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vedení běžného účtu s UniCredit Bank, kde nový výše
úroku se stanovuje na 0,7% p.a. a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.

HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 X PROTI, 1 X SE ZDRŽEL
6. ZŠ – schválení použití 107 236 Kč z investičního fondu
Ředitelka ZŠ a MŠ předkládá radě obce žádost o schválení použití těchto finančních prostředků na
stínění oken v budově MŠ (venkovní žaluzie). Příloha 66-3.
66 / 687

Rada obce jednomyslně schvaluje použití částky 107 236 Kč z investičního fondu MŠ a ZŠ Vřesina
na realizaci stínění oken v budově MŠ (venkovní žaluzie).
7. Instalace osvětlení – položení kabelů – školní hřiště

Starosta informuje radu obce, že na důrazné doporučení stavební firmy, po konzultaci s panem
Vajdou a se souhlasem ředitelky ZŠ a MŠ rozhodl o umístění kabelů pro budoucí osvětlení školního hřiště.
Původní plán počítal pouze s umístěním chrániček. Zhotovitel nás varoval, že v 8 z 10 případů musel znovu
otevírat výkopy, protože se kabely chráničkami nedaly protáhnout. Rozhodnutí bylo učiněno v situaci, kdy
nebyl čas na svolání rady obce. Kabely budou financovány z rozpočtu školy.
8. Dezinfekční roztok pro občany Vřesiny
Starosta obce informuje radu obce, že zajistil 1000L dezinfekčního roztoku. Cílem je nabídnout
zdarma dezinfekční roztok všem občanům, kteří nemají možnost si ho zakoupit jinde kvůli nedostupnosti (a
často přemrštěným cenám). Cena roztoku je cca 30 Kč / L bez DPH. Dopravu si zajistíme sami. Distribuci
mezi občany zajistí JSDH.
9. Smlouva H*** – informace
Starosta obce informuje radu obce, že proběhlo jednání s Mgr. Petrem Kučerou za účasti Mgr.
Kateřiny Cilečkové a Mgr. Nadi Kolinové, na kterém byla schválena finální verze návrhu dohod pro další
jednání s rodinou H***. Tuto verzi předá starosta H***.
10. Kupní smlouva Š***
Kupní smlouva v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 9-7-1 ze dne 11. března 2020 bude
podepsána v týdnu od 13. března. Smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zpracoval Mgr.
Petr Kučera.
11. Nabídka na úklid a úpravy – cesta k rybníku V Oší na pozemcích p.č. 2107/2, 2108/6, 2108/7,
Na uvedených pozemcích v majetku obce bylo provedeno odstranění náletových dřevin a místním
šetřením zjištěno nedefinované množství odpadů – stavební sutě. Záměrem obce je uvedené pozemky od
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návozu vyčistit a uvést do stavu, kdy bude moci být využívány k původnímu účelu – přístupová cesta /
pěšina k rybníku. Nabídku podal na základě místního šetření pan Tomáš Babica. Příloha 66-4.
66 / 688

Rada obce akceptuje nabídku č. 2020401 na vyklizení pozemků od stavební sutě a terénní úpravy
na pozemcích p.č. 2107/2, 2108/6, 2108/7 ve výši 90 825 Kč bez DPH. Nabídku podal na základě
místního šetření pan Tomáš Babica, Na Svahu 554. Rada obce pověřuje starostu obce vystavením
objednávky na uvedené práce.

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
12. Ocenění umělé trávy na hřišti DTJ
V rozpočtu obce je alokována částka na případný odkup umělé trávy od DTJ po vypršení smlouvy o
věcném břemeni, kde DTJ Vřesina je oprávněný z věcného břemene. Aby mohla obec posoudit
požadovanou cenu s ohledem na aktuální stav, je nezbytné zadat zpracování znaleckého posudku.
66 / 689

Rada obce pověřuje starostu obce, aby zajistil zpracování znaleckého posudku na ocenění umělé
trávy na hřišti DTJ na obecním pozemku p.č. 1131/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce a poptal tuto službu u
Znaleckého ústavu při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 9. dubna 2020
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