OBEC VŘESINA

Zápis č. 79/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 19. 8. 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.

1.

FC Vřesina – správa areálu
Plná moc pro Ing. Romana Diehela – stavba kolumbária
Věcný dar pro M*** H***
Termín ZO a program ZO
Rámcová smlouva – informace o rámcové smlouvě – memorandu – ke stavbě křižovatky
Záměr na pronájem zahrádky
Zpevněné plochy na kontejnery – Plzeňská a Topolová
Meliorace – fotokopie dokumentů
Kouřová zkouška na pozemcích vedle Břidličné ulice.
Příští schůze rady obce

FC Vřesina – správa areálu

Rada obce se sešla za přítomnosti vedení sportovního klubu FC Vřesina, aby projednali společně
správu a údržbu sportovního areálu od 1 ledna 2021. Pan Milan Miksa zopakoval radě obsah dopisu.
Dopis se týká dvou zásadních témat: požadavek na rekonstrukci hřiště a žádost, aby obec
převzala správu areálu od 1.1. 2021.
Z vyjádření zástupců FC vyplývá, že jsou v zásadě s činností pana správce spokojeni ve vztahu
k činnosti klubu, ale nejsou schopni ho řídit tak, aby plnil povinnosti, které očekává rada obce (správce
nemá v platné smlouvě s FC Vřesina údržbu areálu). Rada se shoduje na názoru, že správu sportovního
areálu může vykonávat pouze osoba úzce spjatá s činností klubu, protože se jedná o zcela specifické
práce, které musí být vykonávány v souladu se sportovní činností (úprava/příprava hřiště před zápasem,
provoz a úklid šaten apod.).
Rada obce má zájem nastavit takový režim, který zajistí pořádek v celém areálu včetně budovy i
pravého břehu Porubky. Rada nakonec přijala tato usnesení:
79 / 804

Rada obce jednomyslně rozhodla
• zpracovat seznam činností, jejichž výkon bude požadovat od správce sportovního
areálu U Opusty ve vztahu k majetku obce, a předá ho vedení FC Vřesina nejpozději
do 10.9. 2020.
• Písemně vyzvat vedení FC Vřesina, aby od 1. 1. 2021 i nadále zajišťoval vlastními
silami správu a údržbu sportovního areálu v rozsahu, který bude stanoven na základě
požadavků obce s předpokladem, že do spravované plochy bude patřit rovněž hřiště
s umělou trávou.
• Požádat FC Vřesina, aby nejpozději do konce září 2020 sdělil radě obce, jakou výši

•

podpory bude požadovat formou dotace z rozpočtu obce, aby byl schopen
předmětnou správu a údržbu sportovního areálu zajistit vlastními silami.
doporučit zastupitelstvu obce, aby do smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
s FC Vřesina na příští rok byly zahrnuty nové podmínky s ohledem na požadovaný
rozsah péče o celý sportovní areál U Opusty, kromě plochy užívané DTJ Vřesina.

Ve věci rekonstrukce hřiště rada akceptuje stanovisko členů výboru FC Vřesina – hřiště patří
aktuálně k nejhorším. Rada se nebude detailně zabývat zkoumáním kvality travního porostu a bude
akceptovat názor vedení klubu FC Vřesina.
79 / 805

2.

Rada obce jednomyslně souhlasí se zařazením rekonstrukce travnaté plochy hřiště U Opusty
do rozpočtu na rok 2021; stanovení termínu rekonstrukce a další organizační zajištění
z hlediska sportovní činnosti FC Vřesina zůstává na vedení klubu.

Plná moc pro Ing. Romana Diehela – stavba kolumbária

Ing. Roman Diehel předkládá plnou moc pro zastupování obce ve věci projektu/výstavby
kolumbária. Příloha 79-1.
79 / 806
3.

Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce podpisem plné moci pro Ing. Romana
Diehela věci projektu/výstavby kolumbária.

Věcný dar pro M*** H***

Paní M*** H*** je členkou Sboru pro občanské záležitosti, a to již 40 let. Při takto dlouhém
pracovním vztahu je vhodné mimořádné ocenění formou věcného daru. Proto předkládáme radě obce
ke schválení poskytnutí věcného daru.
79 / 807
4.

Rada obce schvaluje jednomyslně udělení věcného daru ve výši 5 000 Kč u příležitosti 40 let
práce ve Sboru pro občanské záležitosti pracovnici M*** H*** nar. ***, bytem ****

Termín ZO a program ZO

Starosta obce informuje radu obce, že svolá zasedání zastupitelstva obce na 23. září v 17:00 do
Domu zahrádkářů. Vyzývá radu, aby podávali případné návrhy na zařazení témat do programu zasedání.
5.

Rámcová smlouva – informace o rámcové smlouvě – memorandu – ke stavbě křižovatky

Starosta obce informuje radu obce, že v minulém týdnu obdržel „rámcovou smlouvu“, která
nastavuje součinnost mezi zúčastněnými stranami při rekonstrukci křižovatky silnic III. třídy a místní
komunikace ul. Zahrádkářská u restaurace na Růžku. Smlouva byla zkontrolována Mgr. Kučerou a bude
předložena na 11. zasedání ZO ke schválení. V tomto znění byla akceptována firmou SEMPRONEMO
s.r.o. a předpokládá se schválení zastupitelstvem kraje. Příloha 79-2.
6.

Záměr na pronájem zahrádky

Nájemkyně zahrádky N 09, část p. č. 678/09 – ostatní plocha, areál „U školky“, o výměře 211,5
m2, k. ú. Vřesina u Bílovce, paní V*** P***, zemřela.
79 / 808
7.

Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky N 09, část p. č. 678/09 –
ostatní plocha, areál „U školky“, o výměře 211,5 m2, k. ú. Vřesina u Bílovce.

Zpevněné plochy na kontejnery – Plzeňská a Topolová

Pan Světlík informoval starostu obce, že problém s nosičem kontejnerů se může opakovat, pokud
nebudou srovnány a zpevněny stávající plochy. Pro spolehlivý a bezpečný provoz je nezbytná pevná a
rovná plocha.
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8.

Meliorace – fotokopie dokumentů

Pan Vladimír Bárta zajistil technickou zprávu a mapu meliorací v prostoru nad domem
zahrádkářů. Není z ní na první pohled zřejmé, jaká je příčina podmáčení domu zahrádkářů.
Jako první krok k nápravě bude provedeno kontrola a vyčistění odvodnění vně plotu DZ tak, aby
bylo funkční. Pak bude posouzen vliv a podniknuty další kroky.
9.

Kouřová zkouška na pozemcích vedle Břidličné ulice.

Obec obdržela žádost o provedení kouřové zkoušky – příloha 79-3. V minulém roce rada přijala
rozhodnutí, že zkouška se bude provádět v takových případech na náklady stěžovatele a v případě
prokázání zavinění ze strany obce uhradí náklady na provedení zkoušky obec. Viz zápis ze 34. schůze ze
dne 15.7. 2019, bod 10.
10. Příští schůze rady obce bude 31. 8. 2020 v 17:00 na hřišti DTJ na Plzeňské ulicici
Bude 31. 8. 2020 v 17:00 na hřišti DTJ na Plzeňské ulici. Je nezbytné stanovit detaily dětského
hřiště. Bude pozvána komise stavební a investiční.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 22. 8. 2020
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