OBEC VŘESINA

Zápis č. 88/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 9. 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.
12.

1.

Smlouva na dodávku zemního plynu od 1.1.2021
Smlouva o právu provést stavbu – chodník u Restaurace Na Růžku
Projekt na osvětlení hřiště – předání staveniště
Kompostárna - písemná stížnost
Skalka Family – souhlas se společným zadáním Změny č. 2 ÚP Vřesina
Dopis na KÚ – kolaudace silnice I/11.
Dětské hřiště - upravené zadání na Plzeňské ulici
Dětské hřiště - upravené zadání na dětské hřiště na Sportovní ulici
Živý plot mezi manipulační plochou u ZS a zahradou paní K***
Kontejnerové stání vedle garaží za hasičárnou
Žádost o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Smlouva na dodávku zemního plynu od 1.1.2021
Firma MND snížila nabídkovou cenu na 499 Kč/MWh. Příloha 88-1.

88 / 876

Rada obce rozhodla akceptovat nabídku na prodloužení smlouvy na dodávku plynu po 1.1. 2021
s MND a.s. s fixní cenou na 12 měsíců ve výši 499 Kč/MWh.

HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 X PROTI, 1 SE ZDRŽEL
2.

Smlouva o právu provést stavbu – chodník u Restaurace Na Růžku

a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s majitelkami objektu restaurace Na Růžku,
viz příloha 88-2. Souvisí se souhlasem vlastníků nemovitosti, sousedící se stavbou (modernizací) křižovatky.
88 / 877

3.

Rada obce schvaluje jednomyslně smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s vlastníky parcely 715, k.ú. Vřesina u Bílovce: paní P*** B***, trvalý
pobyt ***, podíl ¼; paní M*** P***, trvalý pobyt ***, podíl ¼; paní P*** S***, trvalý pobyt ***,
podíl ½, dle přílohy 88-2, kde výše úhrady za zřízení VB bude činit 600 Kč za každý započatý m2
umístěné stavby, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Projekt na osvětlení hřiště – předání staveniště

Starosta obce oznamuje radě, že je podepsaná smlouva na realizaci osvětlení a proběhlo předání
staveniště. Zadání bylo rozšířeno o zřízení zásuvek pro potřeby dodávky elektřiny do venkovních prostor na
různých akcích. Bez usnesení.

4.

Kompostárna - písemná stížnost

Starosta informuje radu obce, že obdržel písemnou stížnost (kromě řady ústních) na kompostárnu
(bývalé hnojiště), kde vytéká z jímky zapáchající tekutina přes komunikaci. Dle komunikace s firmou
Renofarmy je povinnost vyvážet jímku na straně nájemce. Opakovaně vyzveme provozovatelku k nápravě.
Příloha 88-3.
5.

Skalka Family – souhlas se společným zadáním Změny č. 2 ÚP Vřesina

Ing. Roman Vank telefonicky oznámil starostovi obce, že souhlasí se sloučeným zpracováním Změny č.
2 ÚP Vřesina. Spuštění změny bude projednáno na prosincovém zasedání ZO.
6.

Dopis na KÚ – kolaudace silnice I/11.

Starosta obce seznámil radu obce s dopisem (připravil Mgr. Petr Kučera), který je adresován na MSK a
jehož smyslem je prosadit Vřesinu jako účastníka kolaudačního řízení na silnici I/11. Příloha 88-4.
88 / 878
7.

Rada obce souhlasí jednomyslně s odesláním výzvy na Krajský úřad MSK, jejímž cílem je stát se
účastníkem kolaudačního řízení silnice I/11, aby mohla obec uplatnit své námitky.

Dětské hřiště - upravené zadání na Plzeňské ulici

88 / 879
8.

Rada obce schvaluje návrh na dětské hřiště na Plzeňské ulici s požadavkem zřídit ještě minimálně
jednu lavičku bez stolu dle přílohy 88-5.

Dětské hřiště – upravené zadání na dětské hřiště U Opusty
Rada obce požaduje následující úpravy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanová dráha nebude souběžně s tenisovým kurtem
Betonový chodník zůstane, umístit na něm sedací soupravy – musí být mobilní.
Místo houpačky "hnízdo" je třeba umístit dvojhoupačku.
Aby se vše vešlo, obětujeme otáčedlo Býk.
Sestava Datyně ano.
Umístit dvojhrazdu.
Na celou plochu EPDM.
Místo betonových žlabů kolem kurtů instalovat štěrbinový žlab. V tom stávajícím děti často padají.
Požadavek umístit stojany na kola, pokud se vejdou.

Starosta obce předá požadavky autorovi návrhu. Pro účely žádosti o dotaci má projekt pracovní název
„Obnova dětského hřiště Vřesina“. Na doporučení firmy, která dětská hřiště staví, navrhuje starosta obce
sjednat zpracování žádosti o dotaci s firmou ND agentura s.r.o., IČ 06424538, která má velmi dobré výsledky
u tohoto dotačního titulu. V letošním roce mají úspěšnost 100% (cca 50 projektů).
88 / 880

Rada obce schvaluje požadavky na obnovu dětského hřiště U Opusty a pověřuje starostu obce,
aby požadavky zapracoval do zadání.

88 / 881

HLASOVÁNÍ: 4 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL

88 / 882

Rada obce jednomyslně schvaluje zadat zpracování žádosti o dotaci na projekt „Obnova dětského
hřiště Vřesina“ firmě ND agentura s.r.o., IČ 06424538, Zlín, nám. T. G. Masaryka 1281. Starosta
obce připraví smlouvu /objednávku.

9.

Živý plot mezi manipulační plochou u ZS a zahradou paní K***

Pavel Závada s dotyčnou projednal výsadbu jilmů sibiřských. Řešení je třeba projednat s údržbou,
případně s vlastníky ostatních sousedících parcel. Zvážit estetický efekt, ale i údržbu (střihání, úklid listí,
prorůstání plotem atd.). Úkol pro pana místostarostu Pavla Pokorného. Bez usnesení.
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10. Kontejnerové stání vedle garaží za hasičárnou
Cílem je vytvořit zpevněnou plochu pro umístění a manipulaci s kontejnery na BRKO (listí, větve). Pan
Petr Lička zpracuje zadání na vybudování, osloví potenciální dodavatele. Bez usnesení.
11. Žádost o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Nutnou podmínkou pro podání žádosti je – kromě jiných dokumentů – souhlas zastupitelstva obce
s podáním žádosti. Bude zařazeno na zasedání ZO 9. prosince 2020.
12. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Starosta navrhuje bez náhrady zrušit. Přináší jenom komplikace. Dobrovolne si sami sobě vážeme na
nohu kouli. Nebo omezit na tři strany textu včetně tabulek, uvést pouze základní pravidla. Veškerý složitý text
a konstrukce jsou zcela zbytečné. Bez usnesení.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 13. 11. 2020
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