OBEC VŘESINA

Zápis č. 59/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 10. 2. 2020
Přítomni:

Omluven:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
2. Poškozená obecní dodávka
3. Výzva na zakázky malého rozsahu – “Úprava ploch před zdravotním střediskem” a “Manipulační
plocha u zdravotního střediska”
4. Rozpočtové opatření 1/2020
5. Řešení dopravy
6. Statika stropu garáží v hasičské zbrojnici
7. Oprava schodiště ve věži hasičské zbrojnice
8. Pozemek parc. č. 22 – Ing. Š***
9. Termín příštího ZO
10. Posouzení dokumentů – kauza odkupu nemovitostí H***
11. Plán na otevření modernizovaného školního hřiště
12. Stanoviště kol NEXTBIKE
13. Organizace dopravy v Hlubočické ulici na rozhraní katastru Vřesina / Krásné Pole

1.

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH

Rada obce bere na vědomí schválení technických podmínek k pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Vřesina v rámci dotace, kterou vyřizuje Ing. Jiří Augustin. Tyto schválené technické podmínky je nyní
nutné bezodkladně zaslat společně s žádostí o registraci akce na Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství
HZS ČR a to prostřednictvím datové schránky (ID 84taiur). Příloha 59-1.
59 / 619 Rada obce Vřesina jednomyslně pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně bezodkladným
podpisem „žádosti o registraci akce“ č. JSDH-V2-2020-00275 s názvem „Pořízení nového
dopravního automobilu JSDH Vřesina“, která je společně se schválenými technickými podmínkami
přílohou tohoto zápisu č. 59-1 a bezodkladným zasláním obou těchto příloh datovou schránkou
na Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR (ID DS 84taiur)
2.

Poškozená obecní dodávka

V minulém týdnu došlo k poškození obecní dodávky. Vozidlo je nepojízdné. Vzhledem k charakteru
závady a rozsahu škody a po projednání s právníkem bylo zadáno zpracování znaleckého posudku, který
stanoví příčinu, rozsah způsobené škody apod. Celá záležitost bude následně řešena s prodejcem –
(autobazar Klimkovice, pan Lukaštík). Bez usnesení.

3.

Výzva na zakázky malého rozsahu – “Úprava ploch před zdravotním střediskem” a
“Manipulační plocha u zdravotního střediska”

Projekty jsou připraveny od listopadu. Neočekávalo se tak teplé zimní počasí. Je nezbytné zahájit
soutěž. Jedná se sice o dvě plochy a dva projekty, ale smysluplné je zadat to jednomu uchazeči – musí
vyřešit plynulou možnost stání pro pacienty i lékaře u zdravotního střediska v průběhu stavby střídavě na
obou upravovaných plochách.
59 / 620 Rada obce schvaluje jednomyslně výzvu na zakázku malého rozsahu – “Úprava ploch před
zdravotním střediskem” a “Manipulační plocha u zdravotního střediska“ podle projektů Ing.
Milana Paláka z listopadu 2019 a pověřuje Ing. Jiřího Augustina zveřejněním jedné společné výzvy
na obě stavby.
4.

Rozpočtové opatření 1/2020

Starosta obce předkládá radě obce RO s ohledem na aktuální potřeby obce, zejména havarijní stav
střechy a schodiště ve věži v hasičské zbrojnici. Potřeba hasičské zbrojnice tím ale nebudou pokryty v celém
rozsahu. Cenu opravy schodiště ve věži nemáme stanovenu. Příloha 59-2.
59 / 621 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 ve výši 155 500 Kč, kterým
budou pokryty zejména potřeby havarijních oprav v hasičské zbrojnici dle přílohy 59-2.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 1 X SE ZDRŽEL
5.

Řešení dopravy

Starosta obce doporučuje členům rady obce zabývat se komplexním řešením dopravy po otevření
silnice I/11. V minulosti byla na toto téma zpracována studie a bylo by škoda se s těmito výsledky
neseznámit, i když nejsou zcela aktuální. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i příjezdu ke škole poté, co
vyprojektované řešení (se stavebním povolením z roku 2017) škola kompletně zamítla. Návrh řešení je i ve
zmíněné studii.
6.

Statika stropu garáží v hasičské zbrojnici

Starosta obce informuje radu, že objednal statický posudek objektu – Ing. Kittrich. Byla provedena
kontrolní prohlídka objektu garáže hasičských vozidel. Z porovnání skutečného stavu a dokumentace je
evidentní, že některé v minulosti provedené stavební úpravy nebyly zdokumentované. Z konzultace
s velitelem JSDH vyplývá, že při větší zátěži v sále je viditelný průhyb stropu.
JSDH také požaduje vybourat příčku v zázemí garáží. Bude součástí posudku. Statik požaduje provést
sondu – zjistit skutečnou skladbu a stav všech vrstev podlahy sálu/stropu garáží. Rada obce nesouhlasí s
provedením sondy svépomocí silami údržby (jak doporučuje statik Ing. Kittrich), požaduje zadat odborné
firmě. Starosta požádá o doporučení vhodné firmy Ing. Kittricha.
7.

Oprava schodiště ve věži hasičské zbrojnice

S ohledem na předpokládané náklady na opravu schodiště ve věži je třeba mít tři nabídky na opravu,
účast v hodnotící komisi bude nabídnuta členům KV a FV. Velitel JSDH zajistí kontakty na další řemeslníky
(tesaře), které bude vhodné oslovit.
8.

Pozemek parc. č. 22 – Ing. Š***

Starosta obce informuje radu, že má ústní dohodu s majitelkou pozemku č. 22 v k.ú. Vřesina u
Bílovce, že pozastaví jeho prodej. Starosta navrhuje odkup tohoto pozemku v případě, že bude realizována
dohoda a kupní smlouva na nemovitosti rodiny H***. Starosta tento bod (koupě pozemku 22 a
souvisejících parcel 4/3 a 298/2) zařadí do programu 9. zasedání ZO. V takovém případě by došlo
k vytvoření uceleného pozemku o výměře cca 2500 m2 v centru obce – byl by vhodný k případným dalším
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rozvojovým záměrům (např. podporované bydlení pro seniory). Předběžná cena parcely 22 a přilehlých
pozemků činí 1,6 mil. Kč. Bez usnesení.
9.

Termín příštího ZO

Starosta informuje radu obce, že připravuje program na 9. zasedání ZO na 11. března. Bude o
termínu informovat všechny zastupitele, aby si mohli rezervovat čas na zasedání.
10.

Posouzení dokumentů – kauza odkupu nemovitostí H***

Usnesením rady obce 53/581 bylo rozhodnuto, že ke smlouvě/dohodě s rodinou H*** bude
vypracován posudek. Pan Michal Král navrhuje požádat o posouzení Mgr. Kateřinu Cilečkovou, zastupitelku.
Pan Král paní Cilečkovou osloví. Další variantou je pověření nezávislého právníka. Rada obce rozhodne
podle reakce paní Cilečkové.
11.

Plán na otevření modernizovaného školního hřiště

Starosta předkládá radě nápad předat veřejnosti školní hřiště po modernizaci slavnostním způsobem,
případně spojit s ukončením školního roku/začátkem prázdnin (sportovní turnaj, občerstvení…, propagace
naše i MMR + plán pro případ deště). Navrhuje zapojit i FC Vřesina, DTJ Vřesina, skauti. Starosta projedná
myšlenku s ředitelkou školy. Bez usnesení.
12.

Stanoviště kol NEXTBIKE

Rada schválila smlouvu na sdílená kola s firmou NEXTBIKE. Starosta upozorňuje, že před podpisem
smlouvy je nezbytné mít jasno, kde konkrétně budou stanice (stanoviště se stojany na kola), je nutné mít
vyřešené případné úpravy ploch a počty stojanů na kola. Stanoviště: nádraží, horní kaple, restaurace Na
Kopci, Plzeňská - hřiště DTJ. Starosta dojednal s firmou NEXTBIKE zahájení pilotního projektu až po
dokončení přípravy, do 1. dubna nebo 1. května.
13.

Organizace dopravy v Hlubočické ulici na rozhraní katastru Vřesina / Krásné Pole

Starosta zajistí vysvětlení autora projektu. Majitelé nemovitostí v dané lokalitě budou písemně
požádání o stanovisko s navrhovaným řešením.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 14. února 2020
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