OBEC VŘESINA

Zápis č. 92/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 14. 12. 2020
Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Bc. Petr Lička do 20:00
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.
9.
10.

1.

Výsadba tůjí podél parkoviště u ZS
Mgr. Lenka Skýbová – zpráva o činnosti a schválení odměny
Rozdělení pozemku p.č. 1110/1 – oddělení plochy dětského hřiště od tenisových kurtů
Výzva na zakázku malého rozsahu – odstranění náletů na pozemku 1140/3.
Zveřejnění záměru na pronájem hospody na hřišti
Výzva na opravu stropu v hasičárně
Nové ceny za svoz odpadů
Žádost o dotaci - Myslivecký spolek Vřesina
Včelka sociální služby Jihlava – žádost o podporu
Projekt na splaškovou kanalizaci

Výsadba tůjí podél parkoviště u ZS

Schůze rady obce se zúčastnila paní K***, která už před léty ve fázi projektu dostala od tehdejšího
vedení obce příslib vysazení oddělovací zeleně mezi jejím pozemkem a parkovištěm u ZS.
92 / 907
2.

Rada obce jednomyslně schválila výsadbu tůjí „smaragd“ v počtu cca 40 ks v zeleném pásu mezi
parkovištěm u ZS a parcelou 288/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Výsadba bude provedena na jaře 2021.

Mgr. Lenka Skýbová – zpráva o činnosti a schválení odměny

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina, Mgr. Lenka Skýbová, seznámila radu obce s výsledkem práce za rok 2020 a
předkládá radě obce návrh na vyplacení odměny za práci za končící kalendářní rok 2020 ve výši 60 tis. Kč.
Odměna se vyplácí z prostředků moravskoslezského kraje (platy pedagogických pracovníků). Příloha 92-1.
92 / 908

Rada obce schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Vřesina, Mgr. Lence Skýbové, za práci ředitelky za
končící kalendářní rok 2020 ve výši 60 tis. Kč.

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
3.

Rozdělení pozemku p.č. 1110/1 – oddělení plochy dětského hřiště od tenisových kurtů

V souvislosti s podáním žádosti o dotaci na dětské hřiště u tenisových kurtů jsme obdrželi zprávu
z MMR, že nemáme dodrženu jednu z nutných podmínek – na pozemku nesmí váznout žádné závazky, ani
věcná břemena. My máme na pozemku zapsané věcné břemeno, kde oprávněným je DTJ. Starosta navrhuje
pozemek neprodleně zaměřit, oddělit a pokusit se to „usmlouvat“ na MMR. Problém se nedá vyřešit ze dne
na den.

92 / 909

4.

Rada obce jednomyslně souhlasí s provedením geometrického zaměření pozemku pro dětské
hřiště za účelem zrušení věcného břemene na odděleném pozemku, kde oprávněným z věcného
břemene je DTJ Vřesina, z.s.

Výzva na zakázku malého rozsahu – odstranění náletů na pozemku 1140/3.

Na pozemku 1140/3 je nezbytné odstranit náletové dřeviny, aby se mohl posoudit stav terénu a zvážit
další kroky s cílem vybudovat novou pěší komunikaci do sportovního areálu.
92 / 910

5.

Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění výzvy na zakázku malého rozsahu na odstranění
náletových dřevin na pozemku p.č. 1140/3 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Pan Petr Lička zpracuje zadání,
osloví tři firmy z blízkého okolí a zajistí zveřejnění výzvy na úřední desce obce. Termín: leden 2021.

Zveřejnění záměru na pronájem hospody na hřišti

Rada obce už dříve rozhodla neprodloužit nájem bytu pro správce hřiště a nájemce hosopody (Josef
Vincenci) po 31.12. 2020. Vedení FC Vřesina z.s. v rámci VŘ vybrala nového správce hřiště. Ve světle těchto
událostí rada projednala na návrh pana Petra Ličky zveřejnit záměr na pronájem restaurace na hřišti.
Zveřejnění záměru automaticky neznamená ukončení smluvního vztahu se současným nájemcem, ale mohlo
by poskytnout zpětnou vazbu o možnostech.
92 / 911

Rada obce rozhodla zveřejnit záměr na pronájem restaurace na hřišti U Opusty.

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
6.

Výzva na opravu stropu v hasičárně

Starosta obce předkládá radě obce výzvu na zakázku malého rozsahu - oprava stropu garáží
v hasičárně. Po odborné stránce zpracoval Ing. Jaroslav Vařák na základě prováděcího projektu. Je podaná a
osobně (starosta) projednaná žádost o stavební povolení. Příloha 92-2.
92 / 912

7.

Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním výzvy na zakázku malého rozsahu na opravu
stropu garáží v hasičské zbrojnici a pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy na úřední desce
obce.

Nové ceny za svoz odpadů

Ze schůze rady obce se omluvil pan Petr Lička z osobních důvodů a opustil schůzi. Rada je nadále
usnášeníschopná v počtu 4 lidí.
Obec obdržela od OZO Ostrava nové ceny za svoz odpadů na rok 2021. Nový ceník pro občany Vřesiny
připravila paní Jana Rašíková (kopíruje ceny OZO, jsou pouze zaokrouhlené). Příloha 92-3
92 / 913
8.

Rada obce jednomyslně schvaluje ceny za svoz a likvidaci odpadů na rok 2021 dle přílohy 92-3.

Žádost o dotaci - Myslivecký spolek Vřesina

Pan Jiří Augustin dopředu hlásí, že jako člen mysliveckého spolku je podjatý. Žádost o dotaci a návrh
smlouvy je přílohou č. 92-4.
92 / 914 Rada obce rozhodla přidělit „Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina“ na rok 2021 ve
výši 50 000 Kč Mysliveckému spolku Vřesina, z.s., IČ 48808661, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
9.

Včelka - sociální služby Jihlava – žádost o podporu
Žádost je přílohou č. 92-5.
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92 / 915

Rada obce jednomyslně rozhodla nevyhovět žádosti o podporu VČELKA sociální služby o.p.s.

10. Projekt na splaškovou kanalizaci
Ing. Hamšík, který je už ¾ roku s prodlením při zpracování projektu na rekonstrukci kanalizace, při
osobním jednání dne 9.12. předložil výsledky práce, které nesvědčí o tom, že by se projektu věnoval od
podpisu smlouvy. Vypadá to, že začal pracovat až v posledních měsících (stanovisko Ing. Jaroše, Ing.
Augustina). Dne 11. 12. předložil radě obce emailem návrh na úpravu termínů a ceny za PD. Příloha č. 92-6.
Ing. Jaroš doporučuje udělat jinou dohodu a odkoupit od něj geodetické zaměření, které bychom
stejně museli udělat znovu.
Ing. Augustin navrhuje požádat o dokončení dílčí části kanalizace v ulici V Pohoří.
92 / 916

Rada obce rozhodla neakceptovat nabídku na úpravu termínů Ing. Hamšíka, nepokračovat dále
ve spolupráci a pověřuje starostu obce, aby záležitost předal Mgr. Kučerovi, který formálně
spolupráci ukončí v souladu se smlouvou o dílo, která byla podepsaná 30. listopadu 2018.
V souvislosti s tímto rozhodnutím musí Ing. Hamšík vydat obci geodetické zaměření, které bylo
uhrazeno obcí v roce 2019.

HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 SE ZDRŽEL

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 21. 12. 2020
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