OBEC VŘESINA

Zápis č. 82/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 21. 9. 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.
14.
1.

Úprava svahu nad dětským hřištěm U Opusty
Žádost o podporu nájemkyně 3. ordinace ve zdravotním středisku
JUDr. Kostelňáková – dotaz ohledně výsadby tújí na parkovišti u ZS.
Změna rozpisu rozpočtu obce č. 3/2020
Žádost o vyjádření k objízdné trase při rekonstrukci silnice III/4692
Smlouva s OSA na akci “Loučení s prázdninami”
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – na hasičské auto 225 tis. Kč
Pronájem zahrádky N 09, areál „U školky“
Smlouva o poskytnutí daru ZŠ a MŠ Vřesina – dar 29 tis. Kč od “Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.”
Hluk ze silnice I/11
Výzva k provedení měření odpadních vod
Koncept údržby dřevin v obci Vřesina
Chodník na Porubu
Žádost obyvatel ulice Ve Dvoře o opravu (zpevnění) cesty

Úprava svahu nad dětským hřištěm U Opusty

Starosta navrhuje v souvislosti s plánovanou modernizací dětského hřiště upravit zarostlý svah nad
hřištěm. Je prakticky neudržovatelný. Rada se shodla na názoru, že bude nejlepší svah vyčistit od těchto
pichlavých keřů (skalníky?) a zasadit vhodnější porost. Není vhodná práce pro údržbu obce, objednat to
celé u vhodné firmy.
82 / 821

2.

Rada obce rozhodla jednomyslně odstranit porost na svahu pod ulicí Sportovní, provést
výsadbu vhodnějšího porostu a doporučuje realizovat úpravu formou jedné zakázky, kdy bude
provedena likvidace i výsadba jedním zhotovitelem. Rada pověřuje pana Pavla Závadu, aby
zpracoval zadání.

Žádost o podporu nájemkyně 3. ordinace ve zdravotním středisku

MUDr. Adriána Nováková požádala o podporu při zařizování čekárny ordinace (děti a dorost). Plus
doplnění žaluzií do oken kvůli velkému oslunění, ale také kvůli zachování diskrétnosti. S ohledem na fakt, že
obě starší ordinace byly vybaveny nábytkem v loňském roce na náklady obce, rada žádosti vyhoví. Vybavení
čekáren 1. a 2. ordinace stálo cca 100 tis., polovinou této částky přispějeme MUDr. Novákové.
82 / 822
3.

Rada obce rozhodla jednomyslně přispět částkou 50 000 Kč na vybavení čekárny a ordinace
praktické lékařky pro děti a dorost.

JUDr. Kostelňáková – dotaz ohledně výsadby tújí na parkovišti u ZS.

Rada preferuje jednotné řešení pro všechny tři sousedící zahrady, společné jednání zorganizuje pan
Pavel Závada. Na prvním místě je estetika veřejného prostoru. Příloha 82-1.

4.

Změna rozpisu rozpočtu obce
Správce rozpočtu paní Jana Rašíková předkládá radě obce změnu rozpisu rozpočtu obce. Příl. 82-2.

82 / 823
5.

Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce 3/2020 dle přílohy 82-2.

Žádost o vyjádření k objízdné trase při rekonstrukci silnice III/4692

Tato rekonstrukce je spojená s úplnou uzávěrou výše zmíněné komunikace v celém úseku opravy s
nařízenou objížďkou. Jelikož část objízdné trasy vede v zastavěné části obce Vřesina, je dle zákona č.
13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích příslušná obec požádána o souhlasné stanovisko. Stavba
obdržela dne 17.09.2020 souhlasné stanovisko Policie České republiky, Dopravní inspektorát č.j. KRPT6194-242/ČJ-2020-070706. Termín uzávěry: 28.09.2020 – 28.11.2020. Příloha 82-3.
82 / 824

6.

Obec Vřesina bere na vědomí žádost o vyjádření k rekonstrukci silnice III/4692 a s tím související
objízdnou trasou a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně předáním souhlasného stanoviska
obce k výše uvedené žádosti.

Smlouva s OSA na akci loučení s prázdninami
Radě obce byl předložen návrh smlouvy s Ochranným svazem autorským – Příloha 82-4.

82 / 825

7.

Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským,
jejímž předmětem je úhrada licenčních poplatků ve výši 540 Kč za hudební produkci na „Loučení
s prázdninami“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – na hasičské auto 225 tis. Kč
Radě obce se předkládá návrh smlouvy na dotaci z rozpočtu MSK na částku 225 000 Kč. Příloha 82-5.

82 / 826

8.

Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu moravskoslezského
kraje na 225 000 Kč na spolufinancování nákupu dopravního automobilu pro SDH Vřesina a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Pronájem zahrádky N 09, areál „U školky“

Usnesením č. 79/808 ze dne 19.8.2020 rozhodla rada obce o záměru pronájmu části pozemku p.
č.678/09 - ostatní plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka N 09, areál „U školky“, o výměře 211,5 m2.
Původní nájemce paní V*** P****, bytem *****, zemřela. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 31.8.2020
na úřední desce po dobu 15 dnů. O pronájem uvedené zahrádky požádal písemně jeden zájemce. Dne
31.8.2020 doručila písemnou žádost pod č.j. Vres_00721/2020, paní S*** M***, bytem ****.
82 / 827

9.

Rada obce jednomyslně schvaluje pronájem části pozemku p. č. 678/09 – ostatní plocha, k. ú.
Vřesina u Bílovce, zahrádka N 09, areál „U školky“, o výměře 211,5 m 2 za cenu 1 100,-- Kč/rok,
paní S*** M***, bytem *****.

Smlouva o poskytnutí daru ZŠ a MŠ Vřesina – dar 29 tis. Kč od “Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.”

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina Mgr. Lenka Skýbová žádá o schválení finančního daru škole, který bude
poskytnut obecně prospěšnou společností Pomáháme školám k úspěchu IČ: 29005469 ve výši 24.000,- na
krytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené do programu kolegiální podpory v
projektu Pomáháme školám k úspěchu a finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč, který bude poskytnutý na
nákup knih do školní knihovny. Celkem tedy škola obdrží dar ve výši 29 000 Kč. Naše základní škola je
jednou z deseti škol v Moravskoslezském kraji, která byla vybrána pracovníky Nadace The Kellner Family
Foundation, aby se připojila k tříletému projektu s názvem „Pomáháme školám k úspěchu“. Projekt je
zaměřen především na rozvoj kompetence k učení každého dítěte včetně řízení vlastního učení a rozvoj
kritické gramotnosti u každého dítěte prostřednictvím čtenářství a pisatelství. Do projektu je zapojena
ředitelka školy a tzv. školní tým sestavený z učitelek 1. - 5. ročníku. Příspěvková organizace uzavře s o.p.s.
Pomáháme školám k úspěchu darovací smlouvu, která je přílohou žádosti. Příloha 82-6.
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82 / 828

Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru v celkové výši 29 000 Kč od obecně prospěšné
společnosti Pomáháme školám k úspěchu IČ: 29005469 pro Základní školu a Mateřskou školu
Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvkovou organizaci do rozpočtu na rok 2020 a jeho použitím
v souladu s darovací smlouvou. Rovněž souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce
ředitelky školy a všech zapojených pedagogů s příspěvkovou organizací pro plnění projektových
aktivit.

10. Hluk ze silnice I/11
Ve středu 16. 9. 2020 se uskutečnila schůzka, jejímž cílem bylo seznámit stěžovatele se situací a
zprostředkovat komunikaci s pracovníkem KHS Ing. Alešem Kalužou. Cílem bylo rovněž určit další místo
měření hluku. Na schůzce v DZ byla vybraná nemovitost I***, ale nakonec byl starosta informován, že se
dotčení občané dohodli na měření u D***. Ing. Kaluža z KHS tam objedná měření u „zdravotního ústavu“.
Na schůzce byla předána petice proti hluku ze silnice I/11.
82 / 829

Rada obce jednomyslně rozhodla vyjít vstříc stěžovatelům z „druhého“ konce obce a objednat
nad rámec aktivity KHS měření hluku také u L*** (Vřesová ulice) a v prostoru ulice Nad Školou
na náklady obce po dohodě s vlastníky nemovitostí. Kromě uvedených měření je objednané
kontrolní opakované měření u č.p. 15 (ulice Osvobození).

11. Výzva k provedení měření odpadních vod
Informace - obec obdržela výzvu na realizaci podzimního měření odpadních vod za účelem stanovení
paušálu na rok 2021. Za dané situace by bylo měření pro obec velmi nevýhodné… Příloha 82-7. Starosta se
pokusí záležitost projednat s OVaK.
12. Koncept údržby dřevin v obci Vřesina
Pan Jiří Augustin předkládá radě obce dlouhodobý koncept údržby stromů v obci. Cílem je nastavit
systém, který zajistí pravidelnou cyklickou odbornou péči. První návrh směrnice je v příloze č. 82-8.
13. Chodník na Porubu
Byla zveřejněna výzva na podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku od SFDI. Konečný termín podání
žádosti je 29. ledna 2021. Příloha 82-9.
82 / 830

Rada obce pověřuje starostu obce, aby s firmou INNOVA Int. s.r.o. uzavřel smlouvu na
zpracování a administraci žádosti o dotaci ze SFDI na stavbu „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a
Ostravou Porubou“.

14. Žádost obyvatel ulice Ve Dvoře o opravu (zpevnění) cesty, která je v zadním traktu budov
Vlastníci nemovitostí z ulice Ve Dvoře požádali písemně o opravu příjezdové komunikace k zadnímu
traktu této řadové zástavby. Příloha 82-10.
82 / 831

Rada obce rozhodla jednomyslně zařadit do plánu oprav na rok 2021 zadní část ulice Ve Dvoře
dle přílohy č. 82-10.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Zápis č. 82/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 21. 9. 2020,

Pavel Pokorný
místostarosta obce
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