OBEC VŘESINA

Zápis č. 87/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 2. 11. 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.
9.
10.
11.
1.

Diskuse ke změně č. 2 ÚP
Rozpočtové opatření č. 8
Smlouva na dodávku elektrické energie s Bohemia Energy
Studie na realizaci lávky přes Porubku
Oprášit projekt na chodník od Jednoty
Vyhodnocení nabídek na elektrické osvětlení školního sportoviště
Pasport stromů
Záměr - pronájem zahrádky v areálu Strž
Centrum pro rodinu a sociální péči
Korekce výzvy na stavbu dětského hřiště u tenisových kurtů
Doplnění položek do rozpočtu na rok 2021

Diskuse ke změně č. 2 ÚP

Starosta konzultoval možnosti zpracování změny ÚP č. 2 s Ing. Haluzou. Jsou tři možnosti, jak realizovat
změnu:
a) spustit změny po sobě (naše potřeby mají přednost), není problém s rozúčtováním,
b) sloučit všechny požadavky do jedné změny – jde to, území se nepřekrývají, potřeby nejsou v
konfliktu. S rozúčtováním může být problém – v textové části jde těžko rozlišit, kvůli komu to tak je.
c) Dvě současné paralelní změny – zákon to nevylučuje, ale může to sebou přinášet nečekané
problémy. Ale občas se to dělá.
Je třeba to samozřejmě projednat se Skalkou, hlavně variantu b). Starosta už o záležitosti informoval
jednatele Skalky. Nejdůležitější je zformulovat komplexně vlastní požadavky na změnu ÚP s ohledem na
rozvoj obce = úkol pro všechny členy rady.
2.

Rozpočtové opatření č. 8

Paní Rašíková předkládá rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy č. 87-1. Opatření je vyvoláno
neplánovanými příjmy ve výši 194 659 Kč.
87 / 868
3.

Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 dle přílohy 87-1 zápisu ve výši
194 659 Kč.

Smlouva na dodávku elektrické energie s Bohemia Energy

Starosta obce předkládá radě obce návrh smlouvy na dodávku elektrické energie s firmou Bohemia
Energy. Jedná se standardní formuářovou smlouvu. Návrh smlouvy je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce. Právník Mgr. Petr Kučera nemá vůči smlouvě námitky. Příloha 87-2.
87 / 869

Rada obce schvaluje smlouvu na dodávku elektrické energie na období od 1. 1. 2021 s firmou

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., IČ 27386732, kde očekávaná roční fakturace za neregulovanou
část elektrické energie činí cca 277 tis. Kč, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
4.

Studie na realizaci lávky přes Porubku

Starosta obce informuje radu obce o společném jednání/místním šetření s Ing. Ivou Škrovovou
(architektka - krajinářka) a Ing. Kateřinou Fochtovou (projektantka Povodí Odry). Jednání proběhlo přímo na
břehu Porubky. Cílem bylo upřesnit lokalizaci a podmínky pro řešení lávky. Návrh lávky (upřesnění polohy,
umístění opěr a základní parametry v souladu se souhlasem Povodí Odry) zpracuje Ing. Iva Škrovová na
základě objednávky starosty. Je nezbytné projednat umístění s panem R*** Š***, jehož pozemek 2130/67
tvoří součást vodního toku. Pan Š*** verbálně potvrdil, že nebude stavbě bránit, ale je třeba mít zajištěný
jeho souhlas/podpis na dokumentaci. Je to podmínka pro nákup pozemků na pravém břehu.
5.

Oprášit projekt na chodník od Jednoty

V souvislosti se záměrem stavby chodníku v nové trase kolem Porubky „oprášíme“ projekt na chodník
od bývalé Jednoty a necháme aktualizovat - až cca do poloviny parcely 1140/34. Je třeba se vyvarovat chyb
z minulého volebního období (předchozí verze projektu). Projednat možnost zřízení přechodu
z tramvajového ostrůvku na parcelu 1140/34, v maximální variantě přechod opatřit radarem řízeným
semaforem – projednat variantu s dopravními odborníky.
6.

Vyhodnocení nabídek na elektrické osvětlení školního sportoviště

V pondělí 2. 11. v 15:00 se sešla komise pro vyhodnocení nabídek (Řeháček, Bárta, Kopeň). Nabídky
byly tři, komise vyhodnotila nejlevnější nabídku – viz příloha 87-3. Starosta obce ověřil telefonicky přiložené
reference. Vybraný uchazeč splnil všechna kriteria. Starosta předkládá radě obce návrh smlouvy, který byl
přiložen k nabídce, je prověřen Mgr. Kučerou a je podepsán jednatelem zhotovitele. Smlouva o dílo je
v příloze č. 87-4.
87 / 870

7.

Rada obce jednomyslně schvaluje rozhodnutí komise pro výběr zhotovitele „Elektrického
osvětlení školního sportoviště“, rozhodla zadat zakázku firmě AKTÉ PK s.r.o., IČ 05284368 a
pověřuje starostu obce, aby podepsal smlouvu o dílo a předal zhotoviteli staveniště - neprodleně.

Pasport stromů

Starosta obce předkládá radě obce návrh smlouvy na pasport stromů v obci s firmou GEOFAN s.r.o.
Příloha 87-5.
87 / 871

8.

Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na pasport stromů a vytvoření příslušné mapové
vrstvy v aplikaci GObec s firmou GeoFaN s.r.o., IČO 08633665, za částku 17 265 Kč včetně DPH,
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Záměr - pronájem zahrádky v areálu Strž

Dne 26.10.2020 písemně sdělil pan R*** Č***, bytem ***, že nemá zájem o další pronájem zahrádky
C 14, část p. č. 1702/23 – ostatní plocha, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m2, k. ú. Vřesina u Bílovce.
87 / 872
9.

Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zahrádky C 14, část p. č. 1702/23 – ostatní
plocha, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m2, k. ú. Vřesina u Bílovce.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Organizace podala žádost o příspěvek ve výši 7 400 Kč jako finanční spoluúčást za služby poskytnuté
vřesinskému občanu. Návrh smlouvy je v příloze 87-6.
87 / 873

Rada obce jednomyslně schvaluje „smlouvu o finanční spoluúčasti“ ve výši 7 400 Kč s Centrem
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pro rodinnou a sociální péči z.s., IČ 48804517, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
10. Korekce výzvy na stavbu dětského hřiště u tenisových kurtů
Starosta obce prověřil postup při podání žádosti o dotaci. Podobně jako vloni u školního hřiště stačí
oceněná nabídka s technologickým postupem. Není zapotřebí projekt. Zahájit výběr zhotovitele je běžné řešit
až po podání žádosti.
Nebudeme podávat žádost o dotaci na obě hřiště, ale pouze na hřiště U Opusty, s ohledem na EPDM
(dopadová plocha) bude nepochybně nákladnější. V případě žádosti o dotaci na obě hřiště se významně
snižuje naděje na získání dotace.
87 / 874

Rada obce potvrdila své rozhodnutí využít pro dopadovou plochu při obnově dětského hřiště u
tenisových kurtů materiál EPDM (litá guma).

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO. 1 X SE ZDRŽEL
87 / 875

Rada obce rozhodla jednomyslně, že žádost o dotaci bude obec podávat pouze na obnovu
dětského hřiště U Opusty.

11. Doplnění položek do rozpočtu na rok 2021
Rada projednala další korekce návrhu rozpočtu na rok 2021. Starosta projednal s radou rovněž termín
svolání na 12. zasedání ZO. Bude svoláno na středu 16. prosince 2020. Nejpozději 30. listopadu musí být
schválen návrh rozpočtu, aby mohl být následně zveřejněn na úřední desce.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 5. 11. 2020
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