OBEC VŘESINA

Zápis č. 67/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 20. 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.
13.
14.

Kontrola stavu hřbitova, smuteční síně, náměty správce
Chodník na Potůčku – vyhodnocení nabídek na zpracování projektu
Třídění biologického odpadu
Změna rozpisu rozpočtu
Hřiště U Opusty – výzva na zakázku malého rozsahu
Pokračování opravy v Domě zahrádkářů
Chodník mezi ulicemi Hlavní a Malá Strana ke ZS
Manipulační plocha u ZS - volba povrchu
Žádost o dotaci – Vřesinská příroda, z.s.
Zvýšení bezpečnosti průjezdu obcí
Denní stacionář Žebřík – žádost o podporu – reklama na automobil
Nabídka na průzkum sedimentů rybníka
Kamery ke kontejnerům
Zopakovat záměr na pacht

1. Kontrola stavu hřbitova, smuteční síně, náměty správce
Schůze rady zahájena na hřbitově a obřadní síni. Předmětem bylo posouzení stavu, definice potřeb a
potřebných oprav. Pan místostarosta zpracuje jako samostatnou zprávu. Bude se týkat zejména umístění
budoucího kolumbária, opravou soklu kříže, opravami ve smuteční síni. Nebude se realizovat vyhřívání
sedaček, řešení se bude hledat formou mobilního topidla (elektřina nebo propan-butan), které se použije
před obřadem v případě mrazů. Je třeba řešit zatékající okna (týká se jen větraček). Je třeba najít
potenciálního dodavatele, který by provedl dílčí opravu dýhování dřevěných prvků kolem oken.
2. Chodník na Potůčku – vyhodnocení nabídek na zpracování projektu
V 18:00 se sešla komise pro vyhodnocení nabídek ve složení: Ing. Martin Džanaj – předseda komise,
Ing. Petr Řeháček a Ing. Jiří Augustin – členové komise. Protokol je v příloze č. 67-1.
67 / 690 Rada obce jednomyslně rozhodla zadat projekt na rekonstrukci ulice Na Potůčku firmě Projekční a
inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., IČ: 03692485, v souladu s doporučením komise a
pověřuje starostu obce, aby oslovil vítězného uchazeče a připravil návrh smlouvy o dílo.
3. Třídění biologického odpadu
Pan Petr Lička tlumočí žádost paní Libuše Kudelové, aby při vyvážení bioodpadu do kompostárny
proběhla kontrola ze strany pracovníka obce, zda v kontejneru nejsou jiné druhy odpadu. V kompostárně
bude přistaven jeden kontejner, do kterého budou tyto odpady umisťovány a při naplnění vyvezeny na
obecní úložiště u hasičské zbrojnice. Organizačně zajistí s pracovníky údržby pan Pavel Pokorný. Bez
usnesení.

4. Změna rozpisu rozpočtu
Správce účtu paní Jana Rašíková předkládá radě změnu rozpisu rozpočtu. Předmětem změny jsou
hlavně aktuální požadavky na využité prostředky, alokované na sportoviště, viz usnesení 66/685. Souvisí
s rozhodnutím rady obce využít přestávky ve fotbalových soutěžích k renovaci povrchu hřiště U Opusty
(odhad nákladů na cca 1,3 mil. Kč). Jednou z položek je také částka na dokončení opravy WC v Domě
zahrádkářů. Příloha 67-2.
67 / 691 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce č. 1/2020 dle přílohy č. 67-2 tohoto
zápisu.
5. Hřiště U Opusty – výzva na zakázku malého rozsahu
Pan Michal Král předkládá radě obce Výzvu na realizaci zakázky malého rozsahu na „Renovaci
trávníku fotbalového hřiště“. Příloha 67-3.
67 / 692 Rada obce schvaluje Výzvu na realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Renovace trávníku
fotbalového hřiště“ dle přílohy tohoto zápisu, kde předmětem výzvy je obnova travnatého
povrchu hřiště s předpokládanými náklady cca 1 mil. Kč + DPH a pověřuje starostu obce, aby
výzvu umístil neprodleně na úřední desku a profil zadavatele.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
6. Pokračování opravy v Domě zahrádkářů
Oprava dámského WC výrazně zvýšila úroveň prostředí, proto rada obce rozhodla pokračovat v
opravách – oprava pánského WC, kumbál - podhled, světlo, skříň a nové police. Příloha 67-4.
67 / 693 Rada obce rozhodla jednomyslně objednat opravu pánského WC na základě nabídky pana
Barvíka, trvalý pobyt ***, Zábřeh, ***, za částku cca 55 tis. Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce
vystavením objednávky.
7. Chodník mezi ulicemi Hlavní a Malá Strana ke ZS
Starosta obce předkládá radě obce návrh na zpracování projektu na opravu chodníku a plotu mezi
ulicemi Hlavní a Malá Strana v prostoru zdravotního střediska. Vzhledem k tomu, že poslední zakázku na
projekt chodníku získala firma Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., IČ: 03692485 s výrazně
výhodnější cenou, rada rozhodla předmětný projekt nesoutěžit a zadat přímo stejné firmě, pokud bude mít
zájem.
67 / 694 Rada obce rozhodla zadat projekt na chodník mezi ulicemi Malá Strana (od zdravotního střediska)
firmě Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., IČ: 03692485. V případě, že nebudou
mít volnou kapacitu, rada obce pověřuje starostu obce, aby vybral zhotovitele z firem, které se
zúčastnily předchozího výběrového řízení a mají volnou kapacitu.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
8. Manipulační plocha u ZS - volba povrchu
V projektu na manipulační plochu u zdravotního střediska je uvedena tzv. drenážní dlažba. Funguje
tedy jako vsakovací. Zhotovitel nabízí konkrétní druh/provedení – viz. příloha 67-5.
67 / 695 Rada schvaluje provedení drenážní dlažby na manipulační ploše u ZS dlaždicemi od firmy Diton,
velikost 20x20x8 cm, barva šedá.
9. Žádost o dotaci – Vřesinská příroda, z.s.
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Ing. Petr Nedělník předkládá doplněnou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro spolek
Vřesinská příroda, z.s., příloha 67-6. Pan Petr Lička – jako člen spolku hlásí střet zájmů.
67 / 696 Rada obce schvaluje poskytnutí dotace spolku Vřesinská příroda, z.s., IČ 08784264, ve výši
50 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 SE ZDRŽEL
10. Zvýšení bezpečnosti průjezdu obcí
Starosta obce předkládá radě obce myšlenku pokusit se zajistit vybudování „šikan“ na vjezdu do
obce. Šikany jsou stavební úpravy, které na vjezdu do obydlených částí obce přinutí řidiče zvolnit jízdu
v důsledku uměle vytvořeného „zakřivení“ dráhy a vybudování ostrůvku. Tyto stavby jsou podporovány ze
strany SFDI. Rada souhlasí, aby starosta začal jednat se správou silnic MSK o této možnosti.
11. Denní stacionář Žebřík – žádost o podporu – reklama na automobil
Obec obdržela žádost o podporu formou zřízení reklamy na novém vozidle stacionáře. Příloha 67-7.
67 / 697 Rada obce rozhodla nevyužít nabídky na zřízení placené reklamy na vozidle denního stacionáře
Žebřík.
HLASOVÁNÍ: 2 X PRO USNESENÍ, 3 X SE ZDRŽELI
12. Nabídka na průzkum sedimentů rybníka
Rada obdržela předběžnou nabídku na analýzu množství a kvality sedimentu rybníka. Na jejím
základě pak může být učiněno rozhodnutí o uložení sedimentu při budoucím plánovaném odbahnění.
Příloha 67-8.
67 / 698 Rada souhlasí s předběžnou cenovou nabídkou firmy Geotest, a.s., IČ: 46344942 na analýzu
množství a kvality sedimentu rybníka V Oší za účelem budoucího řešení odbahnění rybníka a
pověřuje pana Pavla Závadu, aby upřesnil zadání a sjednal detaily provedení.
13. Kamery ke kontejnerům
S ohledem na množící se případy zneužití kontejnerů na bioodpad se nabízí řešení vybavit zbývající
kontejnerová stání (Topolová, Plzeňská) kamerovými systémy. Je třeba vyrobit výrazné výstražné tabule,
nepřehlédnutelné. Stávající povinné (dle zákona) mají informativní charakter. Starosta obce ověří možnost
financování z letošního rozpočtu obce.
14. Zopakovat záměr na pacht
Na poslední zveřejnění záměr ze dne 10. 3. 2020 (č. j. Vres_00190/2020) nepřišla žádná nabídka.
Jedná se o soubor pozemků 1140/34, 1140/19, 1140/31,1140/36, 1134/6, 693/16 a 2106/15, vše v k.ú.
Vřesina u Bílovce.
67 / 699 Rada obce rozhodla zveřejnit opakovaně záměr na pacht č.j. Vres_00190/2020 a pověřuje
starostu obce, aby záměr zveřejnil na úřední desce.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 24. dubna 2020
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