OBEC VŘESINA

Zápis č. 61/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 24. 2. 2020
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Pronájem rybníka V Oší
Stížnost na nepořádek na sousedním pozemku – P*** L***
Podnět ke kácení stromu na pozemku 1702/23
Rezignace kulturní komise
Předseda investiční a stavební komise
Výzva na zakázku malého rozsahu – místní komunikace
Dodatek ke smlouvě na pronájem radaru
Žádost o dotaci na dopravní automobil
Přemístění lavičky – žádost pana M*** Ch*** – osobní návštěva
Řešení auta pro RR
Hřiště DTJ – workout
Výzva na chodník Na Potůčku
Termíny na přistavení kontejnerů
Starosta obce předkládá radě obce programu zasedání ZO dne 11. března 2020

1.

Pronájem rybníka V Oší

Na zveřejněný záměr obdržela obec tři nabídky – Příloha 61-1A až 61-1C (pan O*** H*** 7 500
Kč/rok), J*** H*** 3 000 Kč/rok, I*** B*** - bude respektovat naši cenu). Rada obce nabídky posoudila.
61 / 637 Rada obce rozhodla jednomyslně uzavřít pachtovní smlouvu na rybník V Oší s panem O*** H***
trvalý pobyt *****. Podmínky pachtovní smlouvy budou v souladu se zveřejněným záměrem a
nabídkou uchazeče, č.j. Vres_00159/2020.
2.

Stížnost na nepořádek na sousedním pozemku – P*** L***

Rada projednala stížnost, příloha 61-2. Jedná se o objekty pro rekreaci, vlastník není občanem
Vřesiny. Pan Pavel Závada předloží návrh postupu - řešení – dle platné legislativy (výzva, pokuta, inspekce
ŽP…). O podniknutých opatřeních bude pan Závada informovat stěžovatele.
3.

Podnět ke kácení stromu na pozemku 1702/23

Jedná se o zahrádky u strže – příloha 61-3. Odstranění zdravého stromu čistě z ekonomického
hlediska bude stát desítky tisíc za práci, desítky tisíc na náhradní výsadbu. Nájemné činí 800 Kč ročně. Dle
Nadi Kolinové se jedná o zdravý dub, byl tam dříve než chata. Chata postavená bez souhlasu vlastníka

(obce). Starosta navrhuje zrušit zahrádku… Pavel Závada podá informaci o skutečném zdravotním stavu o
míře nebezpečí, které tento strom představuje, o potenciálních nákladech.
4.

Rezignace kulturní komise

Paní Iveta Lagonikasová starostovi osobně oznámila, že nechce dále pracovat v kulturní komisi a že
rezignaci zvažují i další členové. Starosta ji požádal o písemné vyjádření. Neoficiálně zůstává jediný člen –
Lenka Pokorná. Rozhodnutí o kulturní komisi na schůzi rady obce 9.3. v 16:30.
5.

Předseda investiční a stavební komise

Starosta obce předkládá radě obce návrh na předsedu „investiční a stavební komise“. Navržený Ing.
Antonín Šimáček s touto funkcí souhlasí. Starosta na příští schůzi rady obce předloží jména dalších dvou
členů.
61 / 638 Rada obce jednomyslně souhlasí se jmenováním Ing. Antonína Šimáčka předsedou investiční a
stavební komise od 1. března 2020.
6.

Výzva na zakázku malého rozsahu – místní komunikace

Ing. Jiří Augustin předkládá radě obce výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na opravy místních komunikací. Příloha 61-4.
61 / 639 Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu „Obnova místních komunikací v obci Vřesina 2020“
7.

Dodatek ke smlouvě na pronájem radaru

61 / 640 Rada obce jednomyslně souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy na pronájem
radaru na sezonu 2020 - období 7 měsíců za 11 500 Kč /měsíc + DPH.
8.

Žádost o dotaci na dopravní automobil

Rada obce bere na vědomí obdržení dokumentu „Registrace akce“ pro pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Vřesina. Dle závazného postupu vydaným Ministerstvem vnitra ČR je nyní na řadě
vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele dopravního
automobilu. Příloha 61-5.
61 / 641 Rada obce v souvislosti s obdržením dokumentu „Registrace akce“ k pořízení dopravního
automobilu k získání dotace z programu 01424 – Dotace pro jednotky SDH obcí jednomyslně
pověřuje radního Ing. Jiřího Augustina přípravou výběrového řízení s dodržením všech podmínek
daných výzvou a dokumentu o registraci akce a následným předložením radě zadávacích
dokumentů ke schválení na jednání rady do 30. 3. 2020.
9.

Přemístění lavičky – žádost pana M*** Ch*** – osobní návštěva

Pan M*** Ch*** požádal radu obce o změnu umístění lavičky na nádražní ulici před jeho RD. Je
ochoten se na přemístění finančně podílet. Pan Pavel Pokorný prověří možnost otočení lavičky o 180
stupňů. Příloha 61-6.
61 / 642 Rada obce rozhodla nevyhovět žádosti JUDr. M*** Ch*** o přemístění lavičky před domem č.p.
909.
10.

Řešení auta pro RR

Dle znaleckého posudku je cena opravy vyšší, než pořizovací cena ojetého vozu (léto 2019). Po
projednání s Mgr. Kučerou rada stanovuje následující postup: a) odstoupit od smlouvy nebo b)vyměnit za
ekvivalentní vozidlo, nebo c) opravit motor se zárukou.
11.

Hřiště DTJ – workout
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Starosta obce navrhuje zadat stavbu hřiště a aktuálně neřešit přístup na pozemek pro stavební
techniku. Plocha pozemku 1335 činí 1038 m2 a je dostatečná… Od 1. ledna 2020 se změnil správce lesa.
Veškerá jednání by se musela začít znovu. Nekonečné odklady jenom kvůli tomu, že chceme od LČR
povolení vjezdu pro pár nákladních aut? Fyzicky to není les… Nejdříve postavit hřiště, současně pokračovat
v jednání o odkupu parcely 1334. Než se to vyřeší, může si tam jedna generace dětí z Nové Plzně hrát. Bez
usnesení.
12.

Výzva na chodník Na Potůčku

Starosta obce připomíná nesplněný úkol – výzva na zpracování projektu… Bez usnesení.
13.

Termíny na přistavení kontejnerů

Pan Petr Lička navrhuje termíny na přistavení kontejnerů, osloví kromě OZO i jiné svozové firmy.
Termíny rok 2020: 28.3., 18.7., 24.10.,
14.

Starosta obce předkládá radě obce programu zasedání ZO dne 11. března 2020

S ohledem na komplikované záležitosti v souvislosti se studií proveditelnosti „kulturního domu“ a
odkupu pozemků od rodiny starosta nevylučuje úpravu programu. Příloha 61-7.
61 / 643 Rada obce jednomyslně schvaluje program 9. zasedání ZO dne 11. března 2020.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 2. března 2020
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