OBEC VŘESINA

Zápis č. 69/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 5. 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.

Vyhodnocení nabídek na pořízení “dopravního automobilu” pro JSDH Vřesina.
Vyhodnocení kontroly na hřišti U Opusty v minulém týdnu
Zrušení zakázky na rekonstrukci travnatého povrchu fotbalového hřiště
Ulice Nad Školou – keřové patro mezi lípami
Dořešení žádostí Skalka Family s.r.o.
Oprava betonových základů na školním hřišti
Změna termínů žádostí o dotaci na chodníky – SFDI – příjem žádostí leden/únor 2021
Kulturní komise – loučení s prázdninami dne 24.8. 2020
Záměr pronájmu zahrádky C03 na parcele 1702/23 (ve strži)
Predikce příjmů na rok 2021
Žádost o umístění rozhledových zrcadel
BRKO – stížnost paní Libuše Kudelové
Zřízení meze – alej Kaménky
1. Vyhodnocení nabídek na pořízení “dopravního automobilu” pro JSDH Vřesina.

Obec obdržela 5 nabídek. Byla jmenována 3 členná komise: Ing. Petr Řeháček, Ing. Martin
Džanaj a Bc. Stanislav Drastich. Vítězná firma SAP spol. s r.o., sídlo: č.p. 24, 257 68 Snět, IČ 47543442.
Protokol je přílohou č. 69-1.
69 / 708 Rada obce jednomyslně akceptuje doporučení komise pro vyhodnocení nabídek a rozhodla
uzavřít kupní smlouvu na „dopravní automobil“ pro JSDH Vřesina s vítěznou firmou SAP
spol. s r.o., sídlo: č.p. 24, 257 68 Snět, IČ 47543442 za cenu 1 027 290 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
2. Vyhodnocení kontroly na hřišti U Opusty v minulém týdnu
Rada obce pozvala k projednání Ing. Petra Řeháčka a pana Milana Miksu za FC Vřesina. Ing.
Michal Král zpracuje zprávu, vytkne nedostatky, navrhne doporučení a předloží na příští schůzi rady
obce. Klíčový problém spočívá v tom, že správce, který pracuje na dohodu pro fotbalový klub, nemá
ve smlouvě úplně všechny povinnosti a úkoly, které je třeba plnit, aby byl zachován pořádek na
celém sportovišti. Dohoda o provedení práce, která dokládá rozsah jeho povinností správce, je
přílohou č. 69-2.
3. Zrušení zakázky na rekonstrukci travnatého povrchu fotbalového hřiště
Obec zveřejnila a následně zrušila výzvu na rekonstrukci travnaté plochy fotbalového hřiště.
Důvodem byla chyba v zadání a tím pádem ztráta dalších dvou týdnů. Nebyla garance, že by se stihla

rekonstrukce dokončit před zahájením sezóny. Navíc po delší pauze se stav hřiště zlepšil, takže by se
obtížně obhajovala potřeba obnovy. Nicméně platí, že dle mínění hráčů je fotbalové hřiště ve Vřesině
nejhorší v Moravskoslezském kraji.
69 / 709 Rada obce rozhodla jednomyslně nerealizovat rekonstrukci travnatého povrchu
fotbalového hřiště U Opusty v této sezóně.
4. Ulice Nad Školou – keřové patro mezi lípami
Pan P*** N*** požádal obec - v souvislosti s modernizací školního hřiště – doplnit v ulici Nad
Školou v prostoru mezi letitými lípami „keřové patro“ k omezení hluku a prachu z hřiště, u kterého se
očekává, že bude permanentně využíváno. Rada obce s námětem souhlasí, požádáme pana Jiřího
Jílka o cenovou nabídku. Bez usnesení. Příloha 69-3.
5. Dořešení žádostí Skalka Family s.r.o.
Ing. Václav Daněk, faktický vlastník firmy, dne 4. 5. 2020 navštívil po předchozí dohodě
starostu obce a požádal o dořešení / narovnání majetkových vztahů.
Prohlásil, že ukončil snahu o dokončení vodního díla na potoku Záhumeničce. Dále prohlásil, že
má zájem pozemky, které zatím užívá bez právního titulu, pronajmout nebo koupit. Příloha 69-4.
Požádal o aktualizaci záměrů a zveřejnění na úřední desce obce. Současně si verbálně
postěžoval, že do nechráněného areálu pronikli pravděpodobně nezletilci ze Vřesiny a výsledkem je
jeden zabitý + jeden zraněný pštros.
Současně Ing. Daněk informoval starostu, že zahájil jednání s autorem ÚP Vřesina Ing.
Jaroslavem Haluzou s cílem zpracovat návrh na Změnu č. 2 ÚP Vřesina, jehož smyslem by bylo uvést
reálný stav do souladu s ÚP a předložit obci žádost o zpracování Změny č. 2 ÚP Vřesina.
Pan Petr Lička (shodou okolností) předkládá radě obce návrh dopisu, příloha 69-5, kterým
vyzývá jednatele firmy Skalka Family s.r.o. o vysvětlení a sjednání nápravy v těchto záležitostech. Platí
pověření z usnesení č. 7/92 ze dne 17. 12. 2018, kterým jsou pověření členové rady pan Jiří Augustin
a Petr Lička vedením jednání s firmu Skalka Family s.r.o. o nápravě vztahů.
6. Oprava betonových základů na školním hřišti
Na školním hřišti jsou zbytky stavby, která byla už před léty odstraněna. Torzo základů si zvykla
využívat MŠ. Starosta navrhuje využít stavební firmu, která pracuje na rekonstrukci hřiště a
opravit/upravit toto torzo podle požadavků učitelek. Cílem je, aby v areálu školního hřiště bylo vše
opravené a nebylo v nutné v následujících letech pouštět do areálu jakoukoli těžkou techniku.
Stavební firma předložila kalkulaci na částečnou likvidaci a částečnou dostavbu – výsledkem bude
rovná betonová plocha, která může sloužit k libovolným účelům. Součástí budou terénní úpravy –
zarovnání trávníku s novou betonovou deskou. Nabídka za cca 155 tis. vč. DPH. Příloha 69 – 6.
69 / 710 Rada obce jednomyslně souhlasí s úpravou torza základů po nedokončeném stavebním
objektu v areálu školního hřiště stavební firmou Kamil Mokrý, Kozmice, za částku 154 820
Kč vč. DPH. Oprava bude hrazena z rozpočtu školy.
7. Změna termínů příjmu žádostí o dotaci na chodníky – SFDI – příjem žádostí leden/únor
2021
Starosta informuje radu obce, že s ohledem na aktuální nouzový stav byly upraveny termíny na
příjem žádostí o dotaci ze SFDI na výstavbu chodníku. Ve Vřesině se to týká žádosti o dotaci na
chodník od hřbitova do Poruby. Bez usnesení. Příloha 69-7.
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8. Kulturní komise – loučení s prázdninami dne 24.8. 2020
Starosta obce obdržel písemnou žádost předsedkyně kulturní komise o uvolnění částky 80 tis.
Kč, která byla původně určena na zrušený „den obce“. Byla by využitá pro náhradní akci „Loučení
s prázdninami“. Příloha 69-8.
69 / 711 Rada obce souhlasí s využitím částky, určené původně pro realizaci „dne obce 2020“, na
obdobnou kulturní akci 24. srpna 2020 a pověřuje kulturní komisi zpracováním programu.
Definitivní rozhodnutí bude učiněno po předložení programu a v souladu s aktuální
legislativou s ohledem na koronavirovou situaci.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
9. Záměr pronájmu zahrádky C03 na parcele 1702/23 (ve strži)
Paní Iveta Bártová předkládá radě obce návrh na zveřejnění záměru pronájmu zahrádky, příl.
69-9.
69 / 712 Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění záměru na pronájem zahrádky C03 na parcele
1702/23 (ve strži) a pověřuje paní Ivetu Bártovou, aby záměr zveřejnila na úřední desce.
10. Predikce příjmů na rok 2021
Starosta obce informuje radu obce o předpokládaném snížení příjmů obce ze sdílených daní
v roce 2021 dle informace ze serveru MFČR. Aktuální vypočtené- odhadnuté snížení příjmů činní cca
4,2 mil. Kč. Bez usnesení.
11. Žádost o umístění rozhledových zrcadel
Pan Pavel Závada předkládá radě žádost o umístění rozhledových zrcadel. Jedná se o křížení
ulic U Parku X Malá Strana a křížení Písečná X Vřesová. Příloha 69 –10.
69 / 713 Rada obce jednomyslně schvaluje zřízení rozhledového zrcadla na křížení ulic U Parku a
Malá Strana a pověřuje pana Pavla Závadu, aby podniknul nezbytné kroky, nutné k realizaci
záměru.
69 / 714 Rada obce jednomyslně neschvaluje umístění rozhledového zrcadla na křížení ulic Písečná a
Vřesová.
12. BRKO – stížnost paní Libuše Kudelové
Paní Libuše Kudelová, poskytovatel služby dle „Smlouvy o zajištění soustřeďováni, sběru, svozu
a likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci Vřesina“, předkládá obci stížnost na výskyt jiných
druhů odpadů v kontejnerech na bioodpad. Žádá finanční satisfakci za dodatečné třídění odpadu.
Vzhledem ke komplexnosti problematiky rozhodla rada pozvat paní Kudelovou na schůzi rady obce.
Příloha 69 – 11.
13. Zřízení meze – alej Kaménky
Předkládá pan Petr Lička: z důvodu ochrany vysázené aleje v kamenkach před poškození
zemědělskou technikou a z důvodu zvýšení ekologické stability lokality, byl Petrem Ličkou
kontaktován zemědělský subjekt, který dle LPIS v dané lokalitě hospodaří – Ing. R*** Š***. Je
nezbytné vytvořit mez, o šířce jednoho metru téměř v celé délce výsadby, která vytvoří vhodné
podmínky na řešení výše uvedených důvodů. Jelikož alej se v jednom místě stáčí směrem k jihu o 90
stupňů a končí v honu, je se zemědělcem požadováno brát v úvahu také tyto skutečnosti, při výpočtu
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plochy meze. Plocha meze bude vyjmuta z LPIS a zemědělcem je požadována kompenzace za
neobdělávanou plochu 2 Kč/m2/rok. Jedná se o plochu 1000m2, tudíž 2000 Kč/rok, po dobu pěti let.
69 / 715 Rada obce schvaluje kompenzaci za neobdělávanou plochu meze v aleji Kamenky
zemědělci Ing. R*** Š***, *****, ve výši 2000 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem
dohody.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 7. 5. 2020
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