OBEC VŘESINA

Zápis č. 65/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 30. 3. 2020
Přítomni:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Schůze rady obce proběhla formou videokonference prostřednictvím serveru https://meet.jit.si od 17:00

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žádost o dotaci SK Vřesina LT – 50 000 Kč
Respirátory a roušky pro OÚ - informace
Smlouva o budoucí smlouvě darovací s MSK – manipulační plocha
Nabídka Warnet na služby – data pro kameru
Očekávané snížení příjmů obce
Snížení sazby BÚ v bance UniCredit Bank
J*** V***i – žádost o prominutí nájmu
Kamery na parkovišti u hřbitova
Provozní řád kamerového systému obce Vřesina
Výzva na zpracování projektu rekonstrukce chodníku Na Potůčku
Práce na medové louce
Opakované zveřejnění záměru na pronájem pozemků
Vyhodnocení nabídek na výzvu “Obnova místních komunikací v obci Vřesina 2020”
Smlouva na zpracování projektu na opravu MK Důlní
1. Žádost o dotaci SK Vřesina LT
Ing. Radomil Lotrek předkládá radě obce žádost o dotaci, příloha 65-1.

65 / 675 Rada obce jednomyslně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč mezi obcí Vřesina a SK Vřesina LT, z.s., IČO: 01641468,
se sídlem 74285 Vřesina, Plzeňská 358, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně jejím podpisem.
2. Respirátory a roušky pro OÚ
Starosta obce informuje radu obce, že v pátek 27. března obdržel od HZS MSK 100 ks jednorázových
ústenek a 10 ks jednorázových respirátorů pro potřeby obce. Bez usnesení.
3. Smlouva o budoucí smlouvě darovací s MSK – manipulační plocha
Předmětem smlouvy je část krajské komunikace - ulice Hlavní, p.č. 2124/1, v majetku
Moravskoslezského kraje, viz příloha 65-2. Jedná se o část „krajnice“, kde je v současnosti zpevněná plocha.
Vše za účelem „předláždění“.
65 / 676 Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
OV/54/i/2020/Ha mezi obcí Vřesinou a Moravskoslezským krajem a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

4. Nabídka Warnet na služby – data
Firma Warnet s.r.o. provedla instalaci kamery na parkovišti u hřbitova. Předkládá návrh smlouvy na
datové připojení, příloha 65-3.
65 / 677 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu č. 201004795-12 na poskytování datové služby pro
kameru na parkovišti u hřbitova za cenu 200 Kč měsíčně vč. DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
5. Očekávané snížení příjmů obce
Starosta obce informuje radu obce, že se očekává propad příjmů ze státního rozpočtu. S ohledem na
zůstatky z minulých let, které jsou uložené v bance UniCredit Bank, nehrozí nutnost půjčovat si na plnění
programu. Přesto je třeba tato rizika sledovat a po skončení nouzového stavu vyhodnotit případné dopady
do hospodaření obce. Bez usnesení.
6. Snížení sazby BÚ v bance UniCredit Bank
Obec má uložené nevyužité prostředky, kromě běžného účtu v ČS, a.s., také v UniCredit Bank na
běžném účtu s úrokovou sazbou 1,3% p.a. (cca 7 970 000 Kč) a na termínovaném vkladu částku 15 mil. Kč
s úrokem 1,5% p.a. V souvislosti se snížením základních úrokových sazeb ČNB předkládá UniCredit Bank
obci návrh dodatku ke smlouvě na vedení běžného účtu, kterým se snižuje úroková sazba na 0,75% p.a.
V telefonickém rozhovoru pracovnice informovala starostu obce, že termínovaný vklad samozřejmě
garantují, nicméně úrok na běžném účtu je po zásahu ČNB neudržitelný. Příloha č. 65-4.
65 / 678 Rada obce neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení běžného účtu u UniCredit Bank.
HLASOVÁNÍ: 2 X PRO DODATEK, 1 X PROTI DODATKU, 1 SE ZDRŽEL
7. J*** V*** – žádost o prominutí nájmu
S ohledem na aktuální a trvající stav nouze žádá nájemce restaurace Na hřišti o prominutí nájmu
s ohledem na výpadek tržeb. Příloha 65-5.
65 / 679 Rada obce jednomyslně schvaluje prominutí nájemného za restauraci Na hřišti od vyhlášení stavu
nouze až do jeho ukončení, respektive do doby opětovného povolení provozu restauračních
zařízení.
8. Kamery na parkovišti u hřbitova
Pan místostarosta informuje radu obce o dokončení instalace kamer a doplnění VO na parkovišti u
hřbitova. Osvětlení se jeví jako nedostatečné, pan Marcel Vajda předloží návrh na vylepšení, aby bylo
možno spolehlivě identifikovat „hříšníky“.
Kamera musí být doplněna tabulkou (informační tabulka musí obsahovat zejména piktogram kamery,
informaci o tom, že daný prostor je monitorován, údaje o správci osobních údajů, stejně jako kontaktní
údaje osoby odpovědné za zpracování, účel zpracování a údaj o místě, kde je možné získat o zpracování
podrobnější informace). Bez usnesení.
9. Provozní řád kamerového systému obce Vřesina
S ohledem na fakt, že obec již provozuje několik kamer, předkládá pan Jiří Augustin radě návrh
provozního řádu kamerového systému. Po seznámení bude provozní řád doplněn a předložen radě ke
schválení. Bez usnesení.
10. Výzva na zpracování projektu rekonstrukce chodníku Na Potůčku
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Rada se opakovaně zabývala výzvou na uvedený projekt. Původní výzva nebyla zveřejněna pro
drobné nepřesnosti. Po úpravě rada opakovaně schvaluje zveřejnění v souladu s usnesením 63 / 658 a
pověřuje starostu obce zveřejněním na úřední desce a zasláním doporučeným projekčním firmám přímo.
Příloha 65-6.
11. Práce na “medové louce”
Pan Petr Lička, který organizuje a administruje za radu obce projekt „Medová louka“ navrhuje, aby
byly už v letošním roce uvolněny v rozpočtu peníze na přípravné práce, celkem 75 000Kč. Na celkovém
plánovaném objemu se nic nemění.
65 / 680 Rada obce jednomyslně schvaluje uvolnění částky 75 000 Kč na realizaci projektu „medová louka“
a pověřuje pana Petra Ličku, aby zajistil nezbytné práce, které je třeba provést v letošním roce.
Celková částka na předměntný projekt se nemění
12. Opakované zveřejnění záměru na pronájem pozemků
Na záměr, zveřejněný po č.j. č. j. Vres_00190/2020 ze dne Vřesině 10. 03. 2020, se neozval žádný
zájemce.
65 / 681 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit opakovaně záměr na pronájem pozemků, č. j.
Vres_00190/2020 ze dne Vřesině 10. 03. 2020 s tím, že obec nebude nabízet pozemky jako
soubor, ale i jednotlivě a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru na úřední desce obce.
13. Vyhodnocení nabídek na výzvu “Obnova místních komunikací v obci Vřesina 2020”
Na den 30.3. 2020 svolal starosta obce komisi pro vyhodnocení nabídek v sestavě Ing. Marek Bárta,
Mgr. Tomáš Bjaček, Ing. Antonín Šimáček. Pan Šimáček se na poslední chvíli omluvil, takže třetím členem
komise byl starosta. Komise vybírala z 11 nabídek, otevřela obálky a nabídky posoudila. Jako nejvhodnější
(nejlevnější) nabídku vybrala komise firmu Silnice Morava s.r.o. Krnov. Protokol z otevírání obálek je
přílohou č. 65-7. Komise navrhuje tuto nabídku akceptovat a s vítězným uchazečem podepsat smlouvu dílo.
65 / 682 Rada obce jednomyslně schvaluje rozhodnutí výběrové komise na zakázku malého rozsahu
„Obnova místních komunikací v obci Vřesina 2020“, kde vítězným uchazečem je firma Silnice
Morava s.r.o. Krnov, IČ 25357352, s nabídkovou cenou 1 099 244 Kč bez DPH, a pověřuje
starostu obce Jiřího Kopeně, aby s tímto vítězným uchazečem podepsal smlouvu o dílo.
14. Smlouva na zpracování projektu na opravu MK Důlní
Ing. Skupník předal obci nabídku na opravu místní komunikace Důlní. Nabídka činí 59 500 Kč, není
plátcem DPH. Současně předkládá návrh smlouvy o dílo – příloha 65-8.
65 / 683 Rada obce rozhodla jednomyslně zadat zpracování projektové dokumentace na opravu místní
komunikace Důlní u Ing. Miroslava Skupníka, trvalý pobyt Ostrava, Vítkovice, Na Obvodu 1100/45,
IČ 12127612 za částku 59 500 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. V ceně nejsou zahrnuty případné
správní poplatky, které budou účtovány dle skutečnosti.
HLASOVÁNÍ: 3 X PRO, 2 X SE ZDRŽEL

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 2. dubna 2020

Zápis č. 65/2020 z jednání rady obce Vřesina dne 30. 3. 2020,

strana 3

