OBEC VŘESINA

Zápis č. 75/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 29. 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. Tomáš Mičaník, PhD., Ing. Roman Diehel, Ing. Martin Lička

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Jmenování komise pro rozvoj obce
Konzultace s komisí pro rozvoj obce
Dotace MMR – obnovení loňských titulů Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019
Změna rozpisu rozpočtu
Cenová nabídka na opravu střechy domu zahrádkářů
Výzva na nabídky na dodávku elektřiny
Stavební povolení na chodník
Informace o zajemci o práci v údržbě
Školní hřiště – vyplavení bláta na novou hrací plochu
Kontrola kanalizace u DZ

Jmenování komise pro rozvoj obce
Předseda komise byl jmenován už dříve s platností od 1.7. 2020 – Ing. Tomáš Mičaník, PhD.

75 / 769 Rada obce jmenuje s platností od 1. července 2020 členy komise pro rozvoj obce Ing. Romana
Diehela a Ing. Martina Ličku. Hlavním úkolem komise je zpracování plánu rozvoje obce a
konzultace k investičním a rozvojovým záměrům obce.
2.

Konzultace s komisí pro rozvoj obce

Předmětem diskuse byly otázky klíčových témat rozvoje (křižovatka, kulturní dům, chodníky…).
Obsah je nad rámec zápisu z rady.
3.

Dotace MMR – obnovení loňských titulů Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019

Starosta obce obdržel zprávu, že díky navýšení alokace tohoto podprogramu, který je mezi obcemi
velmi oblíben, mohou vybrané obce do 31. 10. 2021 realizovat projekty v rámci následujících dotačních
titulů:
•
•
•
•
•

DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
DT 117d8210C - Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Klíčové je, že podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být dodány na ministerstvo
do 30. září 2020, přičemž uznatelné náklady jsou již od podání žádosti o dotace (vznikly nejdříve den po
podání žádosti o dotaci). Dotace je poskytována až do výše 70% uznatelných nákladů.
Starosta vyzývá radu a členy komise, aby prostudovali každý za sebe předaný dokument (předáno
emailem) a zvažovali, zda jsou v nabídce témata, která by obec mohla využít. Příloha 75-1.
4.

Změna rozpisu rozpočtu
Paní Jana Rašíková předkládá radě obce změnu rozpisu rozpočtu – viz příloha 75-2.

75 / 770 Rada bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu dle přílohy 75-2.
5.

Cenová nabídka na opravu střechy domu zahrádkářů

Starosta předkládá radě obce nabídku pana Petra Martiníka na opravu střechy domu zahrádkářů.
Závady se objevily při vydatném dešti v minulém týdnu. Při běžných krátkodobých přeháňkách se
nevyskytují. Havarijní stav. Příloha 75-3.
75 / 771 Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku pana Petra Martiníka, Selská 387, na opravu střechy
domu zahrádkářů a pověřuje starostu obce, aby opravu v ceně cca 95 tis. Kč objednal neprodleně.
S ohledem na havarijní stav a výši ceny nebyla zakázka soutěžena.
6.

Výzva na nabídky na dodávku elektřiny

Starosta obce byl kontaktován několika obchodníky s doporučením, že je vhodná doba pro realizaci
výběrového řízení na elektřinu. Cena je nejnižší za velmi dlouhé období.
75 / 772 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit výzvu na podání nabídky zakázky malého rozsahu na
dodávku elektrické energie. Osloveny budou tyto firmy:
• ČEZ
• INNOGY
• LAMA
• EON
• MND
• PRE
• Česká energie
• BOHEMIA ENERGY
Rada obce pověřuje jednomyslně starostu obce zpracováním výzvy a odesláním na uvedené
kontaktní adresy.
7.

Stavební povolení na chodník

Starosta obce informuje radu obce, že bylo vydáno stavební povolení na stavbu chodníku Vřesina –
Poruba. Současně byla obci předána projektová dokumentace ve dvou pare včetně digitální verze. Je třeba
zvolit firmu, která bude na základě příkazní smlouvy žádat za obec o dotaci ze SFDI a současně organizovat
veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. Starosta se spojí s jednatelem firmy INNOVA a dojedná spolupráci
na tomto projektu, zejména odbornou kontrolu projektu, zda odpovídá požadavkům SFDI, aby se na
případné chyby nepřišlo až při realizaci. Kompletní projektová dokumentace předána panu Závadovi.
8.

Informace o zajemci o práci v údržbě

Mnohokrát diskutované téma na úrovni rady. Starosta prosazuje názor, že údržbu je třeba doplnit
člověkem, který už nehledá kariéru jinde. Pan J*** G*** bydlí ve Vřesině *****. Má zkušenosti, jezdí
s traktorem. Dle jeho vyjádření má zkušenost s mnoha řemeslnými činnostmi. Starosta prověří možnosti
rozpočtu, vyžádá si CV a pozve pana G*** k pohovoru za účasti vedoucího údržby. Příloha 75-4.
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9.

Školní hřiště – vyplavení bláta na novou hrací plochu

Starosta obce informuje radu obce, že bezprostředně po převzetí hřiště v pátek 26. 6. došlo během
opakovaných bouřek k vyplavení zeminy z dosud nestabilizované části pozemku (nestihla vyrůst tráva).
75 / 773 Rada obce ukládá starostovi reklamovat úpravu terénu na školním hřišti s ohledem na vyplavení
bláta během bouřky.
10. Kontrola kanalizace u DZ
Starosta obce informuje radu obce, že u DZ proběhla kontrola – šetření – za účelem zjištění zdroje
vody, která vtéká do kanalizace obce naproti vchodu do DZ. S nejvyšší pravděpodobností se jedná o vodu
z ulice Selské, zjevně však nejde pouze o vodu splaškovou. Zdroj vody nebyl nalezen, podezření na napojení
meliorací v daném prostoru se nepodařilo prokázat. Bez usnesení.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 2. 7. 2020
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