OBEC VŘESINA

Zápis č. 103/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 29. 3. 2021
Přítomni:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Audio - smuteční síň
Kontejnery na objemný odpad a stavební suť
Provoz sběrného dvora v dubnu 2021
Schodiště do věže - hasičárna, oprava stropu garáží
Chodník k Motýlku – žádost Ing. Ř*** – pěší část ulice Svaživé
Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2021
Svatby 2021
Sázení tůjí před plotem paní K***
Automatická vrata pro úložiště odpadů
Smlouva o právu provést stavbu – paní JUDr. P*** K*** (vlastník parcely 288/3, odnímají se 2 m2),
pan R*** N*** (parcela 297/2, odnímá se 1 m2)

Audio - smuteční síň

Starosta: Stále platí, že audiotechnika ve smuteční síni je sice stará, ale zcela funkční, bez závad.
Obsluha dělá opakovaně stejnou chybu. Opakovabně obdržel pan Velký instrukce k nastavení zesilovače a
vstupů. Odzkoušeno. Zvuk kvalitní. To nic nemění na potřebě modernizace a pořízení zobrazovací jednotky.
Bez usnesení.
2.

Kontejnery na objemný odpad a stavební suť

Objednán kontejner jenom na stavební suť, nikoli směsný stavební odpad - ohlídat ať tam není nic
jiného. Akce 16. dubna, pan místostarosta bude instruovat obsluhu. Na plakátech zdůraznit, že kontejnery
na suť jsou určeny pouze pro domácnosti, drobné opravy. Přívěsné vozíky odmítat ! Bez usnesení.
3.

Provoz sběrného dvora v dubnu 2021
Pan Pavel Pokorný dojedná s obsluhou sběrného dvora jarní provoz a zajistí informování veřejnosti.

4.

Schodiště do věže - hasičárna, oprava stropu garáží

Schodiště opraveno dle požadavků JSDH. Dílo převzal a předávací protokol podepsal Ing. Ondřej
Mizera, zástupce velitele JSDH. V následujícím týdnech bude zahájena oprava stropu v hasičárně. Starosta
vyzval radní, zda se někdo chce podílet na kordinaci akce za obec. Stavební dozor bude provádět Ing.

Jaroslav Vařák. První koordinační schůzka se zhotovitelem a JSDH ve čtvrtek v 7:30 v hasičárně. Bez
usnesení.
5.

Chodník k Motýlku – žádost Ing. Ř*** – pěší část ulice Svaživé

Záležitost bude zařazena do rozpočtu na příští rok. Dle informace místostarosty už se problémem rada
zabývala v minulém volebním období, údajně obtížné technické řešení. Je nezbytné zajistit dříve zjištěné
skutečnosti. Dohledat informace, pokud se to už jednou začalo řešit, ať neřešíme totéž znovu. Pozvat
projektanta, ať se na to podívá (Skupník?) a navrhne další postup. Bez usnesení.
6.

Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2021
Paní Jana Rašíková předkládá návrh změny rozpisu rozpočtu obce č. 2/2021. Příloha 103-1.

103/ 1015 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce.
7.

Svatby 2021

Seznam svateb na letošní rok je umístěn na serveru: \\synology.vresina.local\public\SVATBY. Bude
průběžně aktualizován paní Kateřinou Štěrbovou a Lenkou Vaněčkovou. První letošní svatbu zajišťuje pan
Jiří Augustin v sobotu 10. 4. 2021 na Skalce.
8.

Sázení tůjí před plotem paní K***

Dojde na realizaci slibu z minulého volebního období, kterým je vázána i současná rada obce. Pan Jiří
Gorgol udělal sondu: terén je způsobilý pro vysázení tůjí. Vysázení zajistí údržba pod odborným dohledem
paní Věry Filipové. Koordinuje místostarosta. Orientační datum – půlka dubna. Túje budou dodány po
Velikonocích. Bez usnesení.
9.

Stromy u smuteční síně

Rada obce prosazuje, aby se zakázka jako celek soutěžila. Starosta stromy již objednal (zakázka do 100
tis. Kč bez DPH) za velkoobchodní ceny. Soutěž znamená odklad o půl roku, stromy jsou aktuálně
nedostatkové zboží a levnější na trhu nejsou. Výsadba je zajištěná. Veškeré stromy a keře dle projektu
zasadí Jan Kudela pod dohledem paní Věry Filipové.
Údržba vysadí pouze dodatečně dohodnuté bobkovišně, které nebyly původně v projektu. Příprava
(rýha pro výsadbu) bude zajištěna bagrem. Konzultováno s vedoucím údržby. Koordinuje pan místostarosta
(paní Filipová jako odborný dozor).
10. Automatická vrata pro úložiště odpadů
Starosta opakovaně připomíná nutnost instalace automatických vrat na úložiště odpadů. Zabrání se tak
zneužívání – občané tam nekontrolovaně odkládají i odpady, které tam nepatří. Úložiště nemůže být volně
přístupné.
103/ 1016 Rada obce ukládá panu Pavlu Pokornému předložit řešení na instalaci automatických vrat na
sběrný dvůr a navrhnout řešení pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Neprodleně.
11. Smlouva o právu provést stavbu – paní JUDr. P*** K*** (vlastník parcely 288/3, odnímají se 2 m2), pan
R*** N*** (parcela 297/2, odnímá se 1 m2)
Projekt rekonstrukce pěší komunikace ke zdravotnímu středisku zasáhne do části předmětných parcel.
Podpisy vlastníků zajistí pan Pavel Závada. Příloha 103/2 a 103/3.
103/ 1017 Rada obce souhlasí jednomyslně se smlouvou O právu provést stavbu na části parcely 288/3
s paní JUDr. P*** K***, ***** Vřesina a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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103/ 1018 Rada obce souhlasí jednomyslně se smlouvou O právu provést stavbu na části parcely 297/2
s panem R*** N***, ***** Vřesina a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Ing. Jiří Kopeň

Pavel Pokorný

starosta obce

místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 7. dubna 2021
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