OBEC VŘESINA

Zápis č. 68/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 27. 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.
15.

1.

Kontrola sportovního areálu U Opusty
Likvidace stavební sutě
Tabule ke kontejnerům s bioodpadem
Legalizovat připojení kamery v MŠ do sítě
Smlouva projekt chodník Na Potůčku
Připojení vodního zdroje u “horní kaple” k elektrické rozvodné síti.
Zalévání stromů v aleji “Kaménky”
Likvidace odpadu ze zametače
Žádost manželů Zachovalových o vybudování betonového plotu ze strany manipulační plochy u
zdravotního střediska (parcela 286)
Odvedení skrytých pramenů – hřiště U Opusty
Kamery ke všem kontejnerům na bioodpad
Stížnost/žádost Ing. V*** T*** – elektrifikace chatové kolonie “u hájovny”
Oprava komunikací – výtluky
SeniorTaxi – nabídka na rozšíření služby
Dopis pana J*** T***, vlastníka části pozemku pod ulicí Nad Opustou

Kontrola sportovního areálu U Opusty

Rada se sešla v 17:00 na hřišti U Opusty a provedla kontrolu stavu a práce správce areálu v celém
areálu. Starosta pozve na příští schůzi rady obce Ing. Petra Řeháčka a pana Miksu (předsedu FC Vřesina).
Probrat řešení – je nutné ujasnit si, kdo se bude starat o areál jako celek. Všechny povinnosti ve vztahu
k majetku obce s ohledem na jeho úklid a údržbu budou ve smlouvě o přidělení dotace. V případě, že
proběhne renovace hřiště, musí být garantováno, že správce hřiště bude dodržovat důsledně
doporučení, stanovená zhotovitelem.
2.

Likvidace stavební sutě

Zřejmě v souvislosti s nouzovým stavem, kdy řada lidí nechodí do práce, vznikl abnormální tlak na
likvidaci všech druhů odpadů. Rada na to reaguje posílením vývozu kontejnerů na tříděný odpad (zajistí
paní Vaněčková ve spolupráci s panem Pokorným). Podle sdělení OZO je podobná situace ve všech
obcích a je nestandardní. Samostatnou kapitolou je stavební suť. Přestože byly přistaveny o minulém
víkendu kontejnery dva, byly už v pátek v 16:0 plné a musel se příjem ukončit.
Starosta navrhuje: řešit stavební suť častějším přistavením kontejnerů, ovšem za úplatu za
stejných podmínek, jak to poskytuje OZO. Likvidace odpadů se totiž stává významnou položkou
v rozpočtu obce a poskytování těchto služeb zdarma je neúnosné. Navíc je diskriminační. Není korektní
vůči ostatním (kteří stavební suť neprodukují) poskytovat tuto službu zdarma. Je nutno ověřit

dostupnost/pružnost ze strany OZO, případně jiného dodavatele této služby. Ověřit/stanovit ceny,
maximální množství. Ceny musí být kalkulovány tak, aby se pokryly náklady.
Ing. Augustin ověří, zda je možné tuto službu řešit i s jiným dodavatelem, než OZO. Bez usnesení.
3.

Tabule ke kontejnerům s bioodpadem

Starosta předkládá radě návrh na výstražné tabule, které budou umístěny v prostoru kontejnerů
na bioodpad. Cílem je odradit občany před zneužíváním. Příloha 68-1.
68 / 700 Rada obce schvaluje jednomyslně výrobu výstražných tabulí proti zneužívání kontejnerů na
bioodpad dle přílohy 68-1.
4.

Legalizovat připojení kamery v MŠ do sítě

V minulosti byla instalovaná kamera pro dohled nad parkovištěm u MŠ. Na žádost vedení školy
není připojena k síti. V nedávné době došlo opět k poškození obrub u parkoviště. Protože MŠ je mimo
provoz, nikdo si škody nevšimnul a lhůta pro uchování záznamu v paměti kamery vypršela. Takže viníka
opět nemáme.
68 / 701 Rada obce jednomyslně rozhodla připojit kameru, která je instalovaná v MŠ a dohlíží na
parkoviště před MŠ, do sítě a svěřit dohled obecní policii. Starosta obce oznámí tuto
skutečnost ředitelce ZŠ a MŠ a objedná připojení kamery u dodavatele – firmy Warnet s.r.o.
5.

Smlouva projekt chodník Na Potůčku

Starosta obce předkládá radě obce smlouvu na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
chodníkového tělesa ulice Na Potůčku. Jedná se o smlouvu použitou ve výzvě, doplněný je pouze termín
a cena. Příloha 68-2.
68 / 702 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce chodníkového tělesa ulice Na Potůčku s firmou Projekční a inženýrská činnost
Groman a spol., s.r.o., IČ: 03692485, za částku 60 000 Kč + DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
6.

Připojení vodního zdroje u “horní kaple” k elektrické rozvodné síti.

Starosta informuje radu obce, že podal žádost o připojení “starého rozervalu” k rozvodné síti ČEZ
a domluvil schůzku se SÚS MSK a PČR za účelem zřízení odstavného pruhu pro osobní vozidla
s přívěsem. Cílem je zajistit bezpečné stání pro zájemce o „vodu na zalévání zdarma“. Další kroky budou
učiněny po vydání stanoviska PČR. Bez usnesení.
7.

Zalévání stromů v aleji “Kaménky”

Pracovníci údržby obce nemají dle svého tvrzení techniku na dopravu vody a zalévání stromů
v aleji „Kaménky“. Pan Petr Lička nabídnul, že s použitím obecního traktoru (je držitelem příslušného
oprávnění) zajistí závlahu sám. Starosta dohodne předání traktoru.
68 / 703 Rada obce souhlasí, aby pan Petr Lička s využitím obecního traktoru zajistil závlahu stromů
v aleji „Kaménky“s případnou podporou JSDH Vřesina.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
8.

Likvidace odpadu ze zametače
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V nedávném období odmítl vlastník plochy, kde se skladovaly smetky ze zametače, dále
poskytovat prostor na svém pozemku. Starosta obce navrhuje naplánovat kalendářní týdny na zametání
chodníků a rezervovat (pokud to je možné) kontejner vhodné velikosti od OZO (případně jiného
dodavatele). Kontejner musí umožnit vyklápění obsahu zametače. Denní nájem kontejneru u OZO činí
30 Kč. Smetky po dokončení čištění vyvézt. Zametání 3 x až 4 x za rok dle potřeby.
Pan Jiří Augustin prověří, zda je možné zajistit levnější službu (porovná ceny za nájem, dopravu a
likvidaci). V tomto režimu bude naplánováno už následná údržba MK.
9.

Žádost manželů Z*** o vybudování betonového plotu ze strany manipulační plochy u zdravotního
střediska (parcela 286)

Obec obdržela písemnou žádost o zřízení betonového plotu – příloha 68-3. Z*** nesouhlasí
kategoricky s výsadbou tújí. Rada obce vzala žádost na vědomí. Rozhodne až po projednání společně
s JUDr. P*** K***, která vlastní sousední pozemek a naopak trvá na tújích. Starosta nepodporuje ani
jednu variantu a navrhuje rozhodnout až po dokončení manipulační plochy.
10.

Odvedení skrytých pramenů – hřiště U Opusty

Jednou z možných – pravděpodobných příčin mokvání „západního“ rohu travnatého hřiště je
existence skrytého pramene/studánky, která byla na sousedním pozemku. V současnosti není jasné, kde
se pramen nachází. Pan Marcel Vajda oslovil radu obce s návrhem vyhledat tento zdroj a odvést vodu
mimo pozemek. Příloha 68-4.
68 / 704 Rada obce schvaluje záměr vyhledat původní pramen na pozemku 1110/1 v k.ú. Vřesina u
Bílovce, zřídit drenáž dle přílohy 68-4 a odvést vodu do drenáže fotbalového hřiště, kde
očekávané náklady činí cca 30 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
11.

Kamery ke všem kontejnerům na bioodpad

V době koronavirové krize lidé více uklízejí a možná i to je důvod, proč se v bioodpadu objevuje
prakticky denně jiný druh odpadu, přestože sběrný dvůr je otevřený kromě neděle denně a kontejnery
na tříděný odpad jsou vyváženy většinou třikrát týdně. Majitelka kompostárny s tím má problém.
Kontrolovat dodatečně ručně obsah kontejneru je neřešitelné.
68 / 705 Rada obce rozhodla ke všem stanovištím s kontejnery na bioodpad instalovat kamerový
systém tak, aby byly ze záznamu identifikovatelné případy, kdy tam někdo vhazuje jiný než
povolený odpad. Kamery budou financovány z rozpočtu z §3639 – budovy, stavby, haly.
Starosta obce prověří možnost instalace (umístění, napájení) kamer na inkriminovaná místa
s dodavatelem – firmou Warnet.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
12.

Stížnost/žádost Ing. V*** T*** – elektrifikace chatové kolonie “u hájovny”

Ing. V*** T***, trvalý pobyt ve V***, ev. číslo 42 (chata), se dopisem starosty dotazuje, proč jsme
nevydali souhlasné stanovisko s výstavbou elektrické přípojky. Rada (obec) nevydala žádné stanovisko,
protože v době, kdy byla požádána, byl projekt již zamítnut odborem ŽP MMO. Pan Pavel Závada
zpracuje odpověď. Příloha 68-5.
13.

Oprava komunikací – výtluky

68 / 706 Rada obce jednomyslně schvaluje zpracování výzvy na opravu místních komunikací metodou
ITHR a pověřuje pana Pavla Pokorného, aby dodal názvy firem, které budou osloveny.
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14.

SeniorTaxi – nabídka na rozšíření služby

V souladu s unesením 60/632 byla zveřejněna výzva na rozšíření služby dopravy seniorů. Obec
obdržela jedinou nabídku a to od stávajícího provozovatele této služby firmy Beaty Philipp, Údolní
375/21, Darkovice. Příloha 68-6.
68 / 707 Rada obce jednomyslně akceptuje nabídku na rozšíření služby bezplatné dopravy seniorů od
stávajícího provozovatele této služby firmy Beaty Philipp, Údolní 375/21, Darkovice a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy na tuto službu s novými parametry dle nabídky.
HLASOVÁNÍ: 4 x PRO, 1 X SE ZDRŽEL
15.

Dopis pana J*** T***, vlastníka části pozemku pod ulicí Nad Opustou

Pan J*** T*** si dopisem stěžuje na starostu obce. Důvodem je, že ještě není vypracován
znalecký posudek na ocenění pozemku, který pan J*** T*** nabízí obci k odkoupení.
Starosta k tomu uvádí, že znalecký posudek je objednán a s ohledem na okolnosti je třeba být
trpělivý. V dopise pana T*** je nepravdivý údaj. Starosta nebyl tázán, zda je znalecký posudek objednán,
ale zda ho již obec obdržela. Odpověď zní, že dosud ne. Starosta k tomu konstatuje, že není zájmem
obce tento pozemek kupovat a obec tak činí pouze pod tlakem vlastníka. V korespondenci pana T***
není uvedena zpáteční adresa pro odpověď. Příloha 68-7.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 9. dubna 2020

Zápis č. 68/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 27. 4. 2020,

strana 4

