OBEC VŘESINA

Zápis č. 91/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 7. 12. 2020
Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Bc. Petr Lička
Ing. Michal Král
Ing. Jiří Augustin

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

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

1.

Oznámení o neprodloužení nájmu bytu
Zveřejnění záměru na směnu pozemků
Sanace rozhraní mezi bývalou skládkou a Kaménkovým dolem na parcele 2096/74
Žádost o zřízení transformátoru pro případné posílení centra nobce
Dodatek ke smlouvě na elektrické osvětlení školního hřiště
Předání sportovního areálu novému správci
Nabídka na kamerový dohled na parkovišti u fotbalového hřiště
Pronájem části pozemku p. č.1702/23 - ostatní plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 14,
areál "STRŽ"
Oznámení o neprodloužení nájmu bytu

Rada obce byla informovaná o výběrovém řízení na správce sportovního areálu. Kromě výsledků
v textu žádají radu obce, aby byl ke dni 1.3. 2021 k dispozici byt správce.
91 / 901

2.

Rada obce jednomyslně rozhodla neprodloužit panu J*** V*** smlouvu na pronájem
obecního bytu s tím, že po ukončení platné nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2020 má uvolnit
služební byt na ulici Sportovní č. 770 nejpozději do 31. března 2021.

Zveřejnění záměru na směnu pozemků

Jedná se o směnu, která „narovná“ vztahy mezi obcí a firmou Skalka family park. Příloha č. 91-1. Po
zveřejnění záměru bude předloženo na příštím zasedání ZO.
91 / 902
3.

Rada obce jednomyslně schválila návrh na směnu pozemků a rozhodla zveřejnit záměr na
směnu pozemků dle přílohy č. 91-1 na úřední desce obce.

Sanace rozhraní mezi bývalou skládkou a Kaménkovým dolem na parcele 2096/74

V souvislosti s dílčí sanací bývalé skládky na parcele 2096/74 v k.ú. Vřesina u Bílovce (medová louka)
se jeví, že rozhraní prostoru, který byl kdysi zavezen (známý jako „tuzex“) a původní roklí (Kaménkový důl)
je třeba fixovat proti erozi. Situaci prověří Jiří Augustin a Petr Lička a navrhnou řešení sanace uvedeného
prostoru. Bez usnesení.
4.

Žádost o zřízení transformátoru pro případné posílení centra obce

V souvislosti se záměrem stavby bytového domu pro občany 60+ (KoDuS) na parcelách vedle
obecního úřadu je nezbytné požádat ČEZ Distribuce o posílení sítě. Stávající rozvodná síť by neumožnila
napájení dalších objektů v centru obce.
91 / 903

Rada obce jednomyslně souhlasí se záměrem na posílení sítě nn v prostoru parcel v sousedství

obecního úřadu a pověřuje starostu obce, aby zajistil objednávku na zřízení transformátoru a
uhradil případné administrativní poplatky s instalací spojené. Vlastní instalace jde na náklady
ČEZ Distribuce.
5.

Dodatek ke smlouvě na elektrické osvětlení školního hřiště

Starosta obce předkládá radě obce dodatek ke smlouvě na zřízení elektrického osvětlení, kde
předmětem smlouvy je rozšíření instalace o přípojky (jedno i třifázové) na obou hřištích dle dodatečného
zadání. Přípojky budou sloužit k napájení stánků a případných jiných zařízení na akcích školy nebo obce.
Příloha 91-2.
91 / 904

Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou AKTÉ PK s.r.o., IČ 05284368, kde navýšení
za vícepráce činí 46 912 Kč a pověřuje starostu obce, aby podepsal dodatek č. 1 smlouvy o
dílo.

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
6.

Předání sportovního areálu novému správci

Rada obce byla vedením FC Vřesina vyzvána, aby v souvislosti s výměnou správce sportovního
areálu provedla inventuru a předání obecního majetku do správy novému správci, který nastoupí od ledna
2021. Inventuru a předání zajistí za obec pan Pavel Pokorný.
7.

Nabídka na kamerový dohled na parkovišti u fotbalového hřiště

Rada obce obdržela nabídku na zřízení kamer na parkovišti u fotbalového hřiště. Souvísí
s plánovanou celkovou opravou povrchu, aby po realizaci (zatím nenaplánované) byl dohled nad
provozem. Příloha 91-3.
91 / 905
8.

Rada obce rozhodla jednomyslně akceptovat nabídku na zřízení webových kamer pro dohled
na parkoviště u fotbalového hřiště v souladu s přílohou č. 91-3.

Pronájem části pozemku p. č.1702/23 - ostatní plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 14, areál
„STRŽ“

Usnesením č. 87/872 ze dne 2. 11. 2020 rozhodla rada obce o záměru pronájmu části pozemku p.
č.1702/23 - ostatní plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 14, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m2.
Původní nájemce pan R*** Č***, nar. ***, trvalý pobyt *** dal písemnou výpověď nájmu na užívání
tohoto pozemku. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 16.11.2020 na úřední desce po dobu 15 dnů. O
pronájem uvedené zahrádky požádal písemně jeden zájemce. Dne 18.11.2020 doručila písemnou žádost
pod č.j. Vres_00928/2020, paní J*** P***, trvalý pobyt ***.
91 / 906

Rada obce schvaluje jednomyslně pronájem části pozemku p. č. 1702/23 – ostatní plocha, k.
ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 14, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m 2 za cenu 1 040 Kč/rok,
paní J*** P***, trvalý pobyt ***.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 14. 12. 2020
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