OBEC VŘESINA

Zápis č. 74/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 22. 6. 2020
Přítomni:

Hosté:

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce
Pavel Pokorný
místostarosta obce
Ing. Jiří Augustin
člen rady
Ing. Michal Král
člen rady
Bc. Petr Lička
člen rady
Ing. Antonín Šimáček, pan Marcel Vajda, Ing. Jaroslav Vařák – komise inv. a stavební

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.

Třetí ordinace – opakované zveřejnění záměru
Konzultace s komisí investiční a stavební
Dodatek č. 2 ke smlouvě na “rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ Vřesina”
Kontrola zahrádek Vřesina - Strž
Informace o kolaudaci silnice I/11
Dodatečná podpora projektu na místní komunikace – loňské opravy MK – návrh smlouvy na
administraci dotace
Kabelové rozvody pro budoucí osvětlení školního hřiště
Práce na školním hřišti nad rámec původního projektu
Nabídka na opravu schodiště ve věži hasičské zbrojnice – 4 firmy
Úprava MK Zahrádkářská v jednosměrném úseku
Strom v Porubce, zvyšuje hladinu. Je to tam už léta
Smlouva na GPS lokátory
Nová stanice sdílených kol Nextbike
Stížnost na LČR – Topolová – hájenka
Poškozené parkoviště u fotbalového hřiště
Třetí ordinace - zveřejnění záměru
Jedno kolo z Plzně na hřiště
Stížnost na LČR - Topolová - hájenka
Poškozené parkoviště u fotbalového hřiště
Třetí ordinace – opakované zveřejnění záměru

Pan místostarosta Pavel Pokorný předkládá informaci, že se ozval MUDr. M*** R***, gynekolog,
který si byl prohlédnout nabízené prostory v období nouzového stavu. Má o pronájem ordinace vážný
zájem, gynekologická ordinace by se střídala s internou a s diabetologickou poradnou. Starosta zveřejní
aktuální záměr na pronájem. Příloha č. 74-1.
74 / 762 Rada obce schvaluje záměr na pronájem volné ordinace č. 3 ve zdravotním středisku na adrese
Malá Strana 646 a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru na úřední desce.
2.

Konzultace s komisí investiční a stavební

Jedná se o první společnou schůzi rady obce a komise. Předmětem diskuse byl především záměr na
vybudování nového hřiště na pozemku p.č. 1335. Závěrem společné schůze bylo doporučení vybudovat na
této parcele zatím jen dětské hřiště a prostředky, které jsou v rozpočtu, investovat do kompletní obnovy
dětského hřiště vedle tenisových kurtů ve sportovním areálu U Opusty. Je to místo, kde se schází nejvíce lidí
a 17 let staré hřiště je už nevyhovující. Detailně bude zpracováno v zápisu komise.

3.

Dodatek č. 2 ke smlouvě na “rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ Vřesina”

Starosta obce předkládá radě obce návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na „rekonstrukci školního
sportoviště“. Po zapracování všech změn, víceprací a méněprací, se výsledná smluvní cena upravuje (snižuje
o 9 443 Kč). Příloha č. 74-2.
74 / 763 Rada obce schvaluje jednomyslně Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou MERAT s.r.o., IČ
04817711, na „rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ Vřesina“, kterou se upravuje cena díla po
započtení více a méněprací tak, že výsledná cena díla se snižuje o částku 9 443 Kč. Rada obce
pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
4.

Kontrola zahrádek Vřesina - Strž

Členové rady obce za účasti pana Pavla Závady provedli kontrolu hospodaření na obecním pozemku,
který je pronajatý jako zahrádky (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Strž Vřesina IČO:
67340211). Za zahrádkáře se účastnil pan R*** O***, předseda. Nebyla zjištěna žádná vážná pochybení.
Bez usnesení.
5.

Informace o kolaudaci silnice I/11

Starosta obce informuje radu obce o jednání na odboru dopravy krajského úřadu MSK. Předmětem
jednání byla zejména ochrana občanů proti hluku. Podle zpětné vazby od občanů se cítí řada z nich hlukem
obtěžována. Z krajského úřadu jsou tyto informace
•
•
•
•

Kolaudace bude po jarním měření 2021. Letošní jarní měření hluku nebylo provedeno kvůli
nouzovému stavu. Měření se musí opakovat na jaře 2021 (zamítnuto kvůli nízkému provozu
v důsledku nouzového stavu). Měřit se bude i na podzim 2020 – září – říjen.
Ke stížnosti se přidávají obyvatelé Poruby, starosta o této věci jednal s Ing. P*** G**** a Ing.
A*** K***. Vyzval je, aby proti hluku bojovali za Porubu a prosazovali svá práva přes Radu
městského obvodu Poruba, aby se snažili prosadit nápravu.
Zdrojem hluku jsou jednak dilatace, ale i samotný hluk od pneumatik, hluková zátěž je velmi
ovlivňována směrem větru.
Dle doporučení Ing. Murase (vedoucí odboru dopravy) má smysl si stěžovat hlavně na KHS,
současně tlačit na investora (ŘSD). Kraj nemá jinou možnost, než zkolaudovat, pokud budou
naměřené hodnoty v zákonných hygienických limitech.

Možná opatření:
•
•
•
•
•

místo normálního dát tzv. tichý asfalt v úseku mezi zářezy;
vyměnit spoje – dilatace;
protihluková ochrana na estakádě;
stromy a panely kolem komunikace, kde to půjde,
omezení rychlosti a úsekové měření

Starosta obce odešle na KHS výzvu, aby bylo měření dopadu hluku na Vřesinu provedeno řádně.
6.

Dodatečná podpora projektu na místní komunikace – loňské opravy MK – návrh smlouvy na
administraci dotace

MMR zveřejnilo informaci, že se navýšily prostředky na podporu oprav místních komunikací. Dle
informací je možné uplatnit tuto podporu i na již realizované akce. V roce 2019 byla finální fakturovaná
částka 4 728 955 Kč + DPH, z toho 70% činí 4 005 425 Kč. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu na administraci
žádosti o dotaci s firmou INNOVA, protože ta za nás zpracovávala žádost a mají o celé záležitosti informace.
Předkládám návrh smlouvy. Příloha č. 74-3.
74 / 764 Rada obce jednomyslně schvaluje příkazní smlouvu č. 2020/052/P s firmou INNOVA Int. s.r.o. se
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sídlem Rudná 847/10, 703 00 Ostrava, IČ: 27857255, na zajištění projektového managementu
v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce místních komunikací Křížová, Prostorná a Slepá“
v souvislosti s dotací z MMR, za částku 21 780 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
7.

Kabelové rozvody pro budoucí osvětlení školního hřiště

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. Mgr. Lenka Skýbová předkládá radě obce
žádost o schválení použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši
92 286,70,- Kč. Jedná se o úhradu podzemní elektroinstalace pro osvětlení na hřišti vykonané v souvislosti s
rekonstrukcí školního hřiště. Vybudování elektroinstalace pro osvětlení hřiště včetně úhrady z investičního
fondu příspěvkové organizace bylo domluveno na rozšířené radě obce dne 6. 1. 2020. Příloha 74-4.
74 / 765 Rada obce jednomyslně schvaluje žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a
MŠ Vřesina ve výši 92 286,70,- Kč, které budou použity na úhradu vykonaných prací v souvislosti s
rekonstrukcí školního hřiště - příprava elektroinstalace pro osvětlení na školním hřišti.
8.

Práce na školním hřišti nad rámec původního projektu

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. Mgr. Lenka Skýbová předkládá radě obce
žádost o schválení použití finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši
40.414,- Kč. Jedná se o úhradu prací vykonaných v souvislosti s rekonstrukcí školního hřiště nad rámec
poskytnuté dotace, kterou obdržel zřizovatel příspěvkové organizace obec Vřesina (viz příloha se soupisem
prací). Tento postup byl dohodnut dne 6. 1. 2020 na rozšířené radě obce Vřesina. Příloha 74-5.
74 / 766 Rada obce jednomyslně schvaluje žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ a
MŠ Vřesina ve výši 40.414,- Kč, které budou použity na úhradu vykonaných prací v souvislosti s
rekonstrukcí školního hřiště nad rámec dotace, kterou obdržel zřizovatel příspěvkové organizace,
dle přílohy č. 74-5.
9.

Nabídka na opravu schodiště ve věži hasičské zbrojnice – 4 firmy

Starosta obce předkládá radě obce čtyři nabídky (Antonín Kozelka, Tomáš Hanák, Tesařství Glac,
Tesařství a zámečnictví Tvrdý). Podle informace starosty ještě nebyla provedena oprava zatékající střechy.
Příloha 74-6.
74 / 767 Rada obce jednomyslně rozhodla akceptovat nabídku na opravu schodiště ve věži hasičské
zbrojnice od dodavatele Tesařství Tvrdý, Michal Tvrdý, Bavlnářská 2527, 738 01 Frýdek-Místek,
který nabízí opravu kombinací ocel / dřevo za celkovou částku 220 112 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce, aby opravu u této firmy objednal. Nabídka není nejlevnější, ale nabízí nejvhodnější
řešení, konzultováno s JSDH.
10. Úprava MK Zahrádkářská v jednosměrném úseku
Starosta obce předkládá radě obce opatření k zajištění bezpečnosti v ulici Zahrádkářské
v jednosměrném úseku. Podnět od pana Petra Mlýnka. Omezení rychlosti tam je, ale nedodržuje se. Bude
zvýšen dohled obecních strážníků. Případné stavební řešení je zdlouhavé. Operativně bude obnoveno
vodorovné značení.
74 / 768 Rada obce jednomyslně souhlasí s opravou vodorovného dopravního značení v ulici Zahrádkářské
v jednosměrném úseku. Značení bude provedeno z plastu se zvukovým efektem, aby si řidiči
uvědomili, že přejíždějí do pruhu pro chodce. Opravu zajistí starosta obce a projedná řešení s
panem Petrem Mlýnkem s ohledem na případný hluk.
11. Strom v Porubce, zvyšuje hladinu. Je to tam už léta
Starosta obce předkládá radě obce návrh na odstranění kmene stromu z koryta Porubky pod
tramvajovým mostem s ohledem na nebezpečí vzdutí hladiny při zvýšeném průtoku. Reaguje tak na stížnost
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pana Marcela Vajdy. Stížnost byla směrována na Povodí Odry, správce toku, ale hrozí aktuálně nebezpečí
s ohledem na předpověď počasí. Rada rozhodla ponechat tuto povinnost na správci toku.
12. Smlouva na GPS lokátory
74 / 769 Rada obce jednomyslně pověřuje pana místostarostu Pavla Pokorného podpisem smlouvy na
dodávku a instalaci GPS lokátorů do obecních vozidel.
13. Nová stanice sdílených kol Nextbike
Po vyhodnocení prvního měsíce provozu sdílených kol NEXTBike rada obce rozhodla zřídit stanici na
kola před restaurací na hřišti. Nebudou se instalovat nové stojany, budou využity stávající. Místo bude
opatřeno tabulkou s informací, že se jedná o stanici Nextbike. Starosta obce zajistí úpravu v aplikaci se
smluvním partnerem, pan místostarosta zajistí výrobu a instalaci odpovídající tabulky s logem Nextbike.
V aplikaci bude „přemístěno“ jedno kolo z ulice Plzeňské na hřiště.
14. Stížnost na LČR – Topolová – hájenka
Rada obce obdržela stížnost na poničenou komunikaci v prostoru „hájenky“ (dnes RD). K poškození
došlo pravděpodobně při vyvážení dřeva z lesa (LČR). Pan Pavel Závada zdokumentuje a zpracuje stížnost
na příslušnou lesní správu.
15. Poškozené parkoviště u fotbalového hřiště
Pan místostarosta Pavel Pokorný upozorňuje, že je poškozená plocha parkoviště - je využívané po
dobu opravy vodovodu v ulici Nad Opustou jako krátkodobý sklad materiálu. Při manipulaci s materiálem
dochází k poškozování povrchu parkoviště. Pan Pavel Závada provede fotodokumentaci a vyvolá jednání o
nápravě – uvedení do původního stavu.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 26. 6. 2020

Zápis č. 74/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 22. 6. 2020,

strana 4

