OBEC VŘESINA

Zápis č. 71/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 18. 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.

Podpis smlouvy Nextbike
Kontrola úložiště odpadů u hasičárny
Rozšíření ulice Malá Strana v rámci úpravy ploch před zdravotním střediskem.
Alkohol v pracovní době
Opakované měření hluku na Rudné ze stejného místa se zaměřením na hluk dilatace
Prodloužení smlouvy na sběr a likvidaci použitých rostlinných olejů OZO
Dopis Skalka – žádost o umístění oplocení
Kamery ke kontejnerům naTopolové a Plzeňské ulici.
Vyhodnocení nabídek na “pacht”
Žádost o zvláštní užívání komunikace – rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Nad Opustou
Souhlas umístěním optického kabelu
Stanovisko obce Vřesina ke stavbě "Vřesina 2088/1, NNk" - přípojka k chatové osadě nad
bývalou hájovnou
13. Ukončení spolupráce s Michalem Zbořilem
14. Vyhodnocení kontroly na hřišti U Opusty
15. Kontrola všech kanalizačních stok před opravou komunikace

1.

Podpis smlouvy Nextbike

Starosta obce předkládá radě obce smlouvu na provoz sdílených kol s firmou Nextbike s.r.o.
Příloha 71-1.
71 / 722 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu se společností „nextbike Czech Republic
s.r.o.“ se sídlem Libušina 526/101, Olomouc, 779 00, IČ 07389108, na projekt sdílených kol
na rok 2020 za paušální částku na 16 sdílených kol a dobu trvání smlouvy 6 měsíců ve výši
96 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
2.

Kontrola úložiště odpadů u hasičárny

Rada obce provedla kontrolu úložiště odpadů za hasičskou zbrojnicí. Pan Augustin pořídil
fotodokumentaci. Rada obce ukládá vedoucímu údržby provést úklid do konce června 2020.
3.

Rozšíření ulice Malá Strana v rámci úpravy ploch před zdravotním střediskem.

Po provedení části stavebních prací na úpravě plochy z ulice Malá strana se jeví jako účelné
upravit krajnici od ulice U Parku podél parcel 84, 85, 86 atd., tzn. odstranit staré zborcené zbytky

dlažby a rozšířit komunikaci až k zídkám.
71 / 723 Rada obce schvaluje odstranění zbytků staré dlažby na ulici Malá Strana od ulice U Parku
podél parcel 84, 85, 86 atd. až do prostoru zdravotního střediska za účelem zvýšení
bezpečnosti průjezdu s ohledem na provoz kolem zdravotního střediska a pověřuje
starostu obce, aby v tomto smyslu zadal tyto práce firmě V.D. STAV Ostrava Polanka, IČ:
28606191 v rámci aktuálně probíhajících stavebních prací. Předpokládané vícenáklady na
tuto úpravu (rozšíření komunikace) nepřekročí 100 000 Kč. Tyto náklady budou zahrnuty
do dodatku ke smlouvě o dílo.
4.

Alkohol v pracovní době

V pátek dne 15. 5. 2020 byl řidič obecního traktoru Jiří Návrat přistižen v podnapilém stavu na
parkovišti u hřbitova. Řidiči byly odebrány klíče od zapalování, aby nemohl pokračovat v jízdě. V době
příchodu starosty na místo již jmenovaný nebyl na místě. Traktor byl dopraven zpátky do
technického dvora pracovníkem údržby. O situaci byl neprodleně informován Ing. Jaroslav Berger,
který je smluvním partnerem obce v oblasti BOZP. Řidič traktoru byl v pondělí 18.5. 2020 pozván
k projednání na OÚ, kde se ke svému jednání přiznal, uvedl důvody a převzal vytýkací dopis v souladu
se zákoníkem práce. Současně bude proviněnému pracovníkovi odebráno osobní hodnocení po dobu
3 měsíce. V případě, že dojde k opakovanému porušení pracovní kázně, bude se zaměstnancem
rozvázán pracovní poměr v souladu s § 52 písmenem g) zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, v
platném znění.
Rada přijala opatření: bude pořízen nový alkohol tester, kterým budou vybaveni obecní
strážníci. Ti budou provádět orientační testování všech zaměstnanců namátkově na počátku,
v průběhu i při ukončení pracovní směny. Vedoucí údržby bude mít k dispozici sadu detekčních
trubiček, které použije operativně v případě podezření na požití alkoholu u podřízených. Příloha 71-2.
5.

Opakované měření hluku na Rudné ze stejného místa se zaměřením na hluk dilatace –
objednávka na září

Starosta obce předkládá radě obce návrh na realizaci referenčního měření hluku ze silnice I/11
ze stejné lokality, jako před zahájením provozu, stejnou autorizovanou laboratoří za účelem
porovnání hladin hluku před a po zahájení provozu.
71 / 724 Rada obce jednomyslně schvaluje objednávku na opakované měření hluku ze silnice I/11
certifikovanou laboratoří AVAP - Ing. Jaroslav Vrána, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Horní 957/4.
6.

Prodloužení smlouvy na sběr a likvidaci použitých rostlinných olejů OZO
OZO Ostrava předkládá dodatek ke smlouvě na sběr a likvidaci jedlých olejů. Příloha 71-3.

71 / 725 Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek smlouvy s firmou OZO Ostrava na likvidaci
jedlých olejů dle přílohy 71-3 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
7.

Dopis Skalka – žádost o umístění oplocení

Jednatel firmy Skalka Family s.r.o. písemně požádal o povolení umístit oplocení na přístupové
komunikaci do mini zoo na obecním pozemku p.č. 1753/14. Příloha 71-4.
71 / 726 Rada obce souhlasí s umístěním oplocení na pozemku 1753/14 na přístupové komunikaci
do areálu Skalka Family s.r.o. Tento souhlas se vydává na dobu omezenou do konce roku
2020 při dodržení podmínky bezpečné a schůdné náhradní trasy. Rada obce pověřuje pana
Petra Ličku, aby s rozhodnutím rady obce seznámil jednatele Skalka Family s.r.o.
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8.

Kamery ke kontejnerům naTopolové a Plzeňské ulici.

Starosta obce tlumočil radě stanovisko dodavatele kamer o technicky složitém a tím i drahém
řešení kamer na uvedených lokalitách. Rada přesto trvá na tom, aby zhotovitel zpracoval nabídku.
Starosta zve pana Jiřího Šrámka na schůzi rady obce, aby problematiku vysvětlil.
9.

Vyhodnocení nabídek na “pacht”

Pan Petr Lička hlásí, že je ve střetu zájmů, protože jedna z nabídek je jeho. Nabídky na pacht
podali pan Petr Lička, člen rady (nabídka 1 000 Kč/rok), pan P*** D***, ***** (nabídka 500 Kč/rok, a
paní A*** B***, ***** (nabídka 1 Kč/rok). Nabídky obec obdržela až po opakovaném třetím
zveřejnění záměru na stejné pozemky. Příloha 71-5.
71 / 727 Rada obce rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu na pozemky p.č. 2106/15 a 1140/19, vše
v k.ú. Vřesina u Bílovce, s panem Petrem Ličkou, Hlavní 43, Vřesina. Pan Petr Lička předloží
radě návrh pachtovní smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 2 X SE ZDRŽELI
10. Žádost o zvláštní užívání komunikace – rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Nad Opustou
Zástupce zhotovitele rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Nad Opustou, právnická osoba
Pavel Bajer s.r.o., IČ 05727138, Dolní 642, 742 66 Štramberk, požádal prostřednictvím zmocněné
osoby: Martin Buzek, nar. 11.02.1973, trvalý pobyt Drážní 491, 742 66 Štramberk, o povolení
zvláštního užívání místní komunikace III. třídy č. 34c, ulice Nad Opustou na pozemcích v majetku
obce, parc. č. 771/1, 771/2, 1082/1 a 1082/2 k. ú. Vřesina u Bílovce v rámci stavby „VŘESINA, UL.
NAD OPUSTOU – REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU“. Jedná se o zvláštní užívání bez nařízení
objížďky. Výkopové práce budou prováděny jen na polovině komunikace a postupně vždy jen v části
komunikace, aby byl umožněn průjezd. Dočasné dopravní značení a zajištění stavby provádí
zhotovitel. Jelikož nový vodovod povede ve stejné trase a nedojde ke změně ochranných pásem, není
pro tuto stavbu nutné stavební povolení. Termín provádění rekonstrukce: 01.062020 – 31.08.2020.
Příloha 71-6.
71 / 728 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace ulice
Nad Opustou na pozemcích parc. č. 771/1, 771/2, 1082/2 a 1082/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce
v rámci stavby „VŘESINA, UL. NAD OPUSTOU – REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU“ v
termínu 01. 06. 2020 – 31.08.2020
11. Souhlas umístěním optického kabelu
Obec Vřesina obdržela v dubnu 2020 žádost zpracovatele dokumentace ke stavbě
„MIMO_TM9_M_NJYVR_OK“, firmy Vegacom a.s., IČ 25788680, Novodvorská 1010/14, 142 00
Praha, pracoviště Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava – Vítkovice, zastoupené na základě substituční
plné moci ze dne 31.12.2018 fyzickou osobou: Ing. J*** K***, nar. ****, ***** Nový Jičín, o
vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby. Žadatelem je společnost CETIN a.s., IČ 04084063,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň. Jedná se o připojení objektu na optickou síť, trvalou
stavbu sítí elektronických komunikací – připojení vysílací stanice mobilního signálu T-mobile na
optickou síť CETIN. Dotčeny stavbou budou místní komunikace ul. Hlavní, Spojná a Záhumení.
Účelem stavby je pokládka nových optických kabelů, zatažených do dvou trubek HDPE se svazky
trubiček a jejich napojení na stávající SEK CETIN, a.s. Celková délka vedení je 481 m, včetně dvou
protlaků. Na pozemcích ve vlastnictví obce Vřesina má plánovaná trasa optického kabelu délku 313
m. Při ceně 200 Kč za 1 m liniového vedení vychází cena věcného břemene na 62.600 Kč bez DPH.
Příloha 71-7.
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71 / 729 Obec Vřesina bere na vědomí žádost o vyjádření ke stavbě a pověřuje starostu obce, Ing.
Jiřího Kopeně aby zaslanou dokumentaci opatřil souhlasným stanoviskem obce k výše
uvedené žádosti.
71 / 730 Obec Vřesina pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem smlouvy o budoucí
smlouvě o věcném břemeni s právnickou osobou: CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská
2510/19, 190 00 Praha – Libeň s cenou věcného břemene 62 600 Kč bez DPH.
12. Stanovisko obce Vřesina ke stavbě "Vřesina 2088/1, NNk" - přípojka k chatové osadě nad
bývalou hájovnou
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta: Profiprojekt s.r.o., IČ
277779319, Collo - louky 126, 738 01 Frýdek Místek, žádá o souhlas se stavbou zemní elektrické
přípojky pro pozemky parc. č. 2086, 2090, 2088/1, 2074/1, v k. ú. Vřesina u Bílovce (chatky nad
hájovnou), pod názvem "Vřesina 2088/1, NNk". Jelikož žadatel neuspěl s minulým řešením (celá
kabelová trasa měla být vedena od rozvaděče na ulici Topolová podél lesní komunikace až k
chatkám) na MMO odbor ochrany životního prostředí, zvolil současnou variantu, kdy bude využito
stávající trasy a provede se pouze napojení od nemovitosti parc. č. 2070/1 k. ú. Vřesina u Bílovce. S
tím souvisí vznik příslušného ochranného a bezpečnostního pásma pro liniové vedení 1 m na obě
strany od vodiče NN. Délka trasy je cca 235 podle dodaného výkresu. Jelikož sazba za věcné břemeno
je u liniového vedení 200 Kč za metr, vychází v tomto případě celková cena věcného břemene na
47.000,00 Kč. Dále doporučuji, aby byl investorem opraven povrch výkopem dotčené komunikace v
celé její šířce. Příloha 71-8.
71 / 731 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové
přípojky "Vřesina 2088/1, NNk" pro pozemky parc. č. 2086, 2090, 2088/1, 2074/1, v k. ú.
Vřesina u Bílovce, dle projektové dokumentace vypracované firmou Profiprojekt s.r.o., IČ
277779319, Collo - louky 126, 738 01 Frýdek Místek, vypracované projektantem Davidem
Klimšou (číslo výkresu IV-12-8015871), na základě plné moci, pro investora stavby ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8. Souhlas se vydává
s podmínkou, že dotčená část komunikace bude opravena v celé délce s přesahem 0,5 m.
71 / 732 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla pověřit starostu obce Ing. Jiřího Kopeně
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést
stavbu s investorem stavby ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, a následném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí na základě
geometrického zaměření skutečného provedení stavby, kde cena věcného břemene bude
stanovena ve výši 200 Kč/m.
13. Ukončení spolupráce s Michalem Zbořilem
Starosta obce navrhuje ukončit spolupráci s panem Michalem Zbořilem – firma Vše pro obce,
IČ 88615723. Kontrolou posledních faktur bylo zjištěno, že obci dodává zboží za výrazně vyšší ceny,
než jsou běžně na trhu.
14. Vyhodnocení kontroly na hřišti U Opusty
Na základě kontroly předkládá Ing. Jiří Augustin zprávu, která shrnuje výsledky. Vzhledem
k tomu, že údržba sportoviště je svěřena FC Vřesina, budou výsledky projednány s vedením klubu a
budou stanovena opatření k nápravě. Příloha 71-9.
71 / 733 Rada obce jednomyslně rozhodla projednat výsledky kontroly na hřišti U Opusty dne 27.
dubna 2020 s vedením FC Vřesina s tímto závěrem:
• Vyjádřit nespokojenost s prací správce hřiště, především v údržbě budovy šaten.
• Rozšířit povinností správce na péči o celý areál hřiště U Opusty (s účinností od
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•
•
•

1.1.2021).
Řešit smluvně s FC Vřesina práva a povinnosti (včetně finanční stránky, nájmů, oprav
atd.).
Ve spolupráci s výborem FC Vřesina vypracovat závazný plán údržby travnatého
hřiště a pověřit FC Vřesina pravidelným hlášením k dohodnutému termínu o jeho
splnění.
Vyzvat FC Vřesina k uvedení nedostatků uvedených v tomto zápise do pořádku a to
do další kontroly, která proběhne v červenci 2020. V případě, že nedostatky
nebudou odstraněny, doporučí rada obce krácení prostředků na odměny správce
hřiště

15. Kontrola všech kanalizačních stok před opravou komunikace
V souvislosti s opravou místních komunikací v letošním roce byly nahodile odhaleny závady na
kanalizaci ve vlastnictví obce v ulici Dolní. Opravy se stihly realizovat před zahájením opravy vozovky.
71 / 734 Rada obce ukládá místostarostovi obce zajistit v předstihu na místních komunikacích,
vybraných pro opravu, kontrolu stavu kanalizace, aby se minimalizovalo riziko zásahů do
opravené vozovky.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 26. 5. 2020
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