OBEC VŘESINA

Zápis č. 55/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 13. 1. 2020
Přítomni:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. Podpis dodatku č.1 smlouvy na modernizaci školního sportoviště
2. Pronájem rybníka v Oší
3. Žádost o uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu P*** Z***l
4. Žádost o vyjádření k rekonstrukci přivaděče DN 500 Záhumenice - Bělá
5. Zmocnění – řešení odstranění náletových dřevin z polní cesty
6. Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina
7. Odměňování ředitelky školy – zásady
8. Sponzorský dar ZŠ
9. Darovací smlouva – tlakové láhve pro JSDH
10. Revize dopadových ploch na dětském hřišti
11. Postup stavebních úprav v hasičárně
12. Kontrola usnesení rady za 2. pololetí 2019

1.

Podpis dodatku č.1 smlouvy na modernizaci školního sportoviště

Starosta obce předkládá radě v souladu s usnesením č. 54/582 návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou MERAT s.r.o., ve kterém je změna povrchu původně travnatého hřiště na umělou
trávu (úprava projektu), změna ceny a změna termínu plnění. Příloha 55-1.
55 / 589 Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou MERAT s.r.o., IČ 04817711, na
základě které dochází k úpravě projektu (místo živé trávy umělá tráva, fibrilované vlákno 15
mm JUTA), navýšení ceny na 5 997 360 Kč bez DPH a nový termín plnění 25. června 2020, a
pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ: 3X PRO, 1X PROTI, 1 SE ZDRŽEL
2.

Pronájem rybníka v Oší

Jiří Augustin předkládá: rada obce v roce 2019 rozhodla o ročním prodloužení nájmu rybníka v
Oší spolku SNAR, který ovšem nemá právní subjektivitu a je navenek zastupován Ing. Petrem

Řeháčkem. SNAR byl zároveň vyzván, ať vyřeší svou právní subjektivitu řádnou registrací a vystupuje
tak vůči pronajímateli, obci Vřesina, jako právnická osoba.
Aby bylo možné včas provést změnu před vypršením současné nájemní smlouvy, je nutné
zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu obecního majetku už nyní.
55 / 590 Rada obce jednomyslně rozhodla zveřejnit záměr na pacht obecních pozemků rybníka v Oší
parc. č. 2101/1 o výměře 21 740 m2, parc. č. 2101/2 o výměře 1 717 m2 a parc. č. 2101/3 o
výměře 998 m2, vše druh vodní plocha, v katastrálním území Vřesina u Bílovce a to od 1.
července 2020 na dobu pět let. Ve zveřejněném záměru budou uvedeny tyto podmínky:
• pozemky nesmí být využity ke komerčním účelům,
• pachtýř bude odpovědný za dodržování manipulačního řádu vodního díla,
• pachtýř bude provádět údržbu, úklid a sečení břehů min. 2x ročně,
• pachtýř min. 1x ročně uspořádá akci s rybářskou tématikou pro děti,
• pachtýř bude respektovat ve věci rybničního hospodaření zákon č. 99/2004 Sb. o
rybářství a navazující předpisy,
• součástí nabídky bude plán rozvoje.
Rada současně pověřuje starostu obce Vřesina zveřejněním záměru na úřední desce obce
od 20. 1. 2020 do 20.2.2020.
3.

Žádost o uložení kanalizační přípojky do obecního pozemku, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu P*** Z***

Investor stavby kanalizační přípojky, P*** Z***, narozen *****, trvalý pobyt *****, je
majitelem pozemku parc. č. 1165 k. ú. Vřesina u Bílovce. V rámci stavby kanalizační přípojky pro výše
uvedený pozemek požádal o povolení obce k uložení přípojky do pozemku v majetku obce parc. č.
1167 v k. ú. Vřesina u Bílovce. Napojení na obecní kanalizaci bude provedeno na pozemku parc. č.
671 v k. ú. Vřesina u Bílovce dle projektové dokumentace zpracované P. Konvičným v lednu 2019
(katastrální situační výkres C.2). Správce obecní kanalizace Ing. Martin Jaroš s napojením na obecní
kanalizaci a odváděním splaškových vod do obecní kanalizace souhlasí. Příloha 55-2.
55 / 591 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s uložením kanalizační přípojky do pozemku v
majetku obce parc. č. 1167 pro odvádění splaškových vod z pozemku parc. č. 1165, vše k.
ú. Vřesina u Bílovce dle projektové dokumentace zpracované P. Konvičným v lednu 2019.
55 / 592 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla pověřit starostu obce Ing. Jiřího Kopeně
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést
stavbu s P*** Z*** a následném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí na
základě geometrického zaměření skutečného provedení stavby.
4.

Žádost o vyjádření k rekonstrukci přivaděče DN 500 Záhumenice - Bělá

Obec Vřesina obdržela v květnu 2018 žádost zpracovatele dokumentace ke stavbě „Přivaděč
DN 500 Záhumenice – Bělá – rekonstrukce přívodního řadu, 2. etapa“, firmy VODING HRANICE, spol.
s r.o, o vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o plánovanou rekonstrukci
vodovodního přivaděče sloužícího k zásobování pitnou vodou mezi VDJ Stará Bělá a VDJ Záhumenice.
Stavba bude probíhat v letech 2021 – 2023. Trasa rekonstrukce bude probíhat ve směru od VDJ Stará
Bělá k VDJ Záhumenice. Celá rekonstrukce přivaděče bude realizována bezvýkopovou technologií.
Příloha 55-3.
55 / 593 Rada obce Vřesina jednomyslně pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně, aby projekční
firmě Voding Hranice, s.r.o., předal souhlasné stanovisko ke stavbě č. 1600 přivaděč DN
500 Záhumenice – Bělá, rekonstrukce přívodního řadu, 2. etapa – 2. stavba.
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5.

Zmocnění k řešení odstranění náletových dřevin z polní cesty

Pan Petr Lička na základě plné moci převzal vytýčený pozemek v souladu s usnesením rady č.
53/572 ze dne 16. 12. 2019. Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky parcelní čísla 2108/06,
2107/2/, 2108/7, vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, jsou zarostlé náletovými dřevinami, rozhodla rada
obce:
55 / 594 Rada obce jednomyslně schvaluje plnou moc pro Bc. Petra Ličku, aby jménem obce požádal
o souhlas s odstraněním náletových dřevin/porostů na pozemcích parcelních čísel 2108/06,
2107/2/, 2108/7, vše v k. ú. Vřesina u Bílovce.
6.

Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina

Radě obce se předkládá platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina. Změna je vyvolána nařízením
vlády č. 300/2019 s účinností od 1. ledna 2020. Platy pedagogických pracovníků vč. ředitelky jsou
hrazeny z prostředků Moravskoslezského kraje. Platový výměr je přílohou č. 55-4.
55 / 595 Rada obce schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina v souladu s nařízením vlády č.
300/2019 s účinností od 1. ledna 2020 dle přílohy č. 55-4.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO,1 X PROTI
7.

Odměňování ředitelky školy – kriteria

Radě se předkládají hodnotící kritéria pro hodnocení ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina. Rada v zásadě
kritéria akceptuje. S ohledem na výtky některých rodičů se rada obce domnívá, že by v ZŠ a MŠ
Vřesina měla být posílena výuka základních tělovýchovných dovedností (kotoul letmo, přeskok přes
kozu apod.) a kvalita této výuky by měla být součástí hodnotících kritérií. Záležitost projednají
s ředitelkou, naformulují a zapracují do hodnotících kritérií členové školské rady a rady obce Pavel
Pokorný a Michal Král. Bez usnesení.
8.

Sponzorský dar ZŠ
ZŠ a MŠ Vřesina předkládá radě obce žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru, příloha

55-5.
55 / 596 Rada obce souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 18 000 Kč v hotovosti od dárce
Mgr. L. S., trvalý pobyt *****.
HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X PROTI
9.

Darovací smlouva – tlakové láhve pro JSDH

Obec obdržela návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem jsou 3 tlakové láhve pro JSDH
Vřesina v celkové ceně 29 076 Kč. Příloha č. 55-6.
55 / 597 Rada obce jednomyslně schvaluje darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem jako
dárcem, kde předmětem smlouvy jsou 3 tlakové láhve pro JSDH Vřesina v celkové ceně
29 076 Kč, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
10.

Revize dopadových ploch na dětském hřišti

Dopadové plochy na dětském hřišti U Opusty budou dokončeny na jaře – dle klimatických
podmínek – a bude provedena revize, abychom měli jistotu, že je vše dle norem.
11.

Postup stavebních úprav v hasičárně
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Rada obce se sešla v hasičské zbrojnici, aby posoudila stav a zvážila, jak se bude dále
pokračovat. Je nezbytné zvážit budoucí využití, stanovit rozsah (eventuálně zadat projekt) a finanční
nároky a podle toho učinit závěr. Jednání bude pokračovat za účasti velitele JSDH pana Drasticha a
předsedkyně SDH paní Kudelové.
12.

Kontrola usnesení rady za 2. pololetí 2019

Rada obce pověřuje místostarostu obce, aby provedl kontrolu plnění usnesení rady za druhé
pololetí 2019.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 16. ledna 2020
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