OBEC VŘESINA

Zápis č. 102/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 22. 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.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Žádost o souhlas - Přípojka elektro – Tomáš Malík, parc. 1887/3
Náhradní výsadba na Kačáku
Schválení výběru firmy na opravu stropu hasičské zbrojnice
Vyhodnocení nabídek na likvidaci náletových dřevin na ulici Sportovní u tenisových kurtů
Vyhodnocení nabídek na projekt „Kanalizace v ulici Pohoří“
Rozhodnutí o testování zaměstnanců obce na Covid 19
Podpora pro Linku bezpečí – 10 000 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře pojištění lesů
Schválení programu ZO
Rozšíření NEXTbike na Mexiko
Prodloužení termínu GeoFan – pasport stromů
Dotace z MSK na projekt KoDuS
Žádost z ústavu soc. služeb Hrabyně
Ulice Na Potůčku
Uložení el. kabelu do lesní cesty
Smlouvy na práce v lesích – 4 firmy od 1. dubna do 31.12. 2021
Urnové místo pro paní T***

1. Žádost o souhlas - Přípojka elektro – T*** M***, parc. 1887/3
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín,
prostřednictvím právnické osoby, na základě plné moci č. PM/II – 017/2021: RH elektro, IČ 27802736,
Žižkova 139, 739 61 Třinec, Staré Město, zastoupené na základě plné moci fyzickou osobou: R*** K***,
trvalý pobyt ***, žádá o souhlas se stavbou zemní elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 1887/3 v k. ú.
Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví fyzických osob: T*** M*** a Ing. J*** M***, oba trvalý pobyt
***, a K*** M***, trvalý pobyt ***, v rámci novostavby RD. Přípojka bude realizována odbočením ze
stávajícího nadzemního vedení NN a bude svedena po sloupu č. 51. Ze sloupu bude do země sveden nový
kabel, který bude veden výkopem až na hranici parcely č. 1887/3. Těleso místní komunikace ul. Společná
nebude touto stavbou dotčeno.
102 / 1001 Rada obce Vřesina jednomyslně
• souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové přípojky „Vřesina, 1887/3, příp.
NNk“ pro pozemek parc. č. 1887/3 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví
fyzických osob: T*** M*** a Ing. J*** M***, oba trvalý pobyt ***, a K*** M***,trvalý
pobyt ***, dle projektové dokumentace vypracované firmou RH elektro, IČ 27802736,
Žižkova 139, 739 61 Třinec, Staré Město, projektantem R*** K***, na základě plné moci

•

č. PM/II – 017/2021 ze dne 28.01.2021, pro investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8.
rozhodla pověřit starostu obce Ing. Jiřího Kopeně uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu s investorem stavby ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupeném na základě plné moci č.
PM/II – 017/2021 ze dne 28.01.2021 právnickou osobou RH elektro, IČ 27802736,
Žižkova 139, 739 61 Třinec, Staré Město a následném vkladu věcného břemene do
katastru nemovitostí na základě geometrického zaměření skutečného provedení stavby.

2. Náhradní výsadba na Kačáku
Vezme si na starost Pavel Pokorný. Požádá pana Petra Nedělníka o součinnost, protože spolek
Vřesinská příroda se angažuje v revitalizaci této vodní plochy. Pokud možno s účastí Ing. Ivy Škrovové,
kterou spolek požádal o spolupráci – měla by zpracovat projekt na terénní/zahradní úpravy. Příloha 102-1.
102 / 1002 Rada obce ukládá panu Pavlu Pokornému dořešit výsadbu stromů v prostoru severní strany
vodní plochy na parcele 2105/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Neprodleně.
3. Schválení výběru firmy na opravu stropu hasičské zbrojnice
Výběrová komise na tuto stavbu vybrala firmu s nejvyšší cenovou nabídkou, protože levnější firmy
nedodaly odpovídající reference (podobné typy staveb – zásah do stropních konstrukcí). Jedna
z vyloučených firem si dala kladnou referenci sama sobě (osobou jednatele). Pouze zástupce vítězné firmy
se přišel na stavbu podívat a předložil požadované reference. Komise se sešla dvakrát. Vzhledem k tomu, že
se jedná o statiku a bezpečnost a realizace bude mít zásadní vliv na statiku sálu nad garážemi, navrhuje
komise firmu, která se jeví nejspolehlivější, bez ohledu na fakt, že je nejdražší. Příloha č. 102-2.
102 / 1003 Rada obce rozhodla v souladu s doporučením komise pro vyhodnocení nabídek na opravu
stropu garáží v hasičské zbrojnici zadat zakázku na opravu stropu v hasičské zbrojnici firmě DIK
stavby s. r. o., IČ 25914057, Ostrava Kunčičky, Pernerova 276/19, a pověřuje starostu obce, aby
s uvedenou firmou uzavřel smlouvu o dílo.
HLASOVÁNÍ: 4 – 1 – 0
4. Vyhodnocení nabídek na likvidaci náletových dřevin na ulici Sportovní u tenisových kurtů
Rada obce otevřela obálky a vyhodnotila nabídky na tuto akci. Byly doručeny 4 nabídky, pátá po
termínu. Protokol je přílohou č. 102-3.
102 / 1004 Rada obce jednomyslně rozhodla přidělit zakázku „na likvidaci náletových dřevin na ulici
Sportovní u tenisových kurtů“ nejlevnějšímu uchazeči: Ing. Radek Švec, Konice, Za nádražím 662,
IČ: 49140876, za cenu 33 000 Kč + DPH, a pověřuje starostu obce, aby s tímto uchazečem
podepsal smlouvu o dílo.
5. Vyhodnocení nabídek na projekt „Kanalizace v ulici Pohoří“
Rada obce otevřela obálky a vyhodnotila nabídky na tuto akci. Bylo doručeno 6 nabídek. Protokol je
přílohou č. 102-4.
102 / 1005 Rada obce jednomyslně rozhodla přidělit zakázku „Projekt kanalizace v ulici Pohoří“
nejlevnějšímu uchazeči: Ing. Bělák Petr, IČ: 64607640, Mokré Lazce, Tyršova 129, cena 62 000
Kč bez DPH, a pověřuje starostu obce, aby s tímto uchazečem podepsal smlouvu o dílo.
6. Rozhodnutí o testování zaměstnanců obce na Covid 19
V souladu s nařízením vlády je povinnost provádět pravidelné antigenní testy zaměstnanců.
102 / 1006 Rada obce rozhodla jednomyslně nakoupit jednorázové antigenní testy na Covid19 pro všechny
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zaměstnance obce a ukládá všem zaměstnancům prokazatelným způsobem provádět testy
jednou týdně. Evidenci výsledků povede paní Iveta Bártová.
7. Podpora pro Linku bezpečí – 10 000 Kč
Podobné žádosti chodí neustále. Obec není sponzorem. Příloha 102-5. Rada se žádostí nebude
zabývat.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podpoře pojištění lesů
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s., předkládá dodatek ke smlouvě, kterým se navyšuje
limit podpory z 30 na 50%. Příloha 102-6.
102 / 1007 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek ke smlouvě s Podpůrným garančním rolnickým a
lesnickým fondem, a.s., kterým se navyšuje limit podpory z 30 na 50%, a pověřuje starostu obce
podpisem Dodatku.
9. Schválení programu ZO
Starosta předkládá program 13. zasedání ZO dne 31. března 2021 v 17:00. Příloha č. 102-7.
102 / 1008 Rada obce jednomyslně schvaluje program 13. zasedání ZO dne 31. března 2021 v 17:00.
10. Rozšíření NEXTbike na Mexiko
Někteří občané z místní části Mexiko požádali o rozšíření služby NEXT Bike (sdílená kola) do jejich
lokality. Současně starosta uvádí, že i město Klimkovice dle sdělení jejich pracovnice chystá zavedení této
služby.
102 / 1009 Rada obce jednomyslně ukládá starostovi dojednat dodatek ke smlouvě s provozovatelem
Nextbike, kde předmětem dodatku je zřízení nové stanice v lokalitě Mexiko s nulovou
redistribucí kol.
102 / 1010 Rada obce jednomyslně ukládá starostovi objednat výrobu stojanů NEXT bike pro lokalitu
Mexiko pro šest kol.
11. Prodloužení termínu GeoFan – pasport stromů
Starosta obce navrhuje prodloužit termín plnění na pasport dřevin do konce května, aby mohly být
pro tento účel pořízeny fotografie olistěných stromů.
102 / 1011 Rada obce schvaluje jednomyslně Dodatek ke smlouvě o pasportizaci stromů s firmou GeoFan,
kde se se prodlužuje termín plnění do konce května 2021.
12. Dotace z MSK na projekt KoDuS
Podpora na zpracování projektové dokumentace - žádost zpracuje Jiří Augustin. Projekt KoDuS
vyhovuje podmínkám, dotace 70%, max. 400 tis. Kč. Mohli bychom ji tedy dostat v plné výši.
13. Žádost z ústavu soc. služeb Hrabyně
Požadují za dva občany Vřesiny příspěvek ve výši 2 x 5000 Kč.
102 / 1012 Rada obce rozhodla poskytnout Centru sociálních služeb Hrabyně dar ve výši 10 000 Kč
formou darovací smlouvy.

HLASOVÁNÍ: 4-1-0
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14. Ulice Na Potůčku
Starosta obce připomíná, že máme stavební povolení na stavbu – rekonstrukci – pěší části
komunikace ulice Na Potůčku. Trvá úkol zpracovat výzvu na zakázku malého rozsahu – Ing. Michal Král.
15. Uložení el. kabelu do lesní cesty
Rada se opakovaně zabývala tímto tématem. Obec vydá souhlas pouze na uložení do krajnice, ne
středem komunikace. To by vedlo nevyhnutelně k celkové destrukci konstrukčních vrstev. S projektantem
záležitost projedná pan Závada.
16. Smlouvy na práce v lesích – 4 firmy od 1. dubna do 31. 12. 2021
Starosta předkládá radě obce smlouvy na práce v lesích na sezonu 2021.
102 / 1013 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvami na práce v lesích v sezóně 2021 s těmito
smluvními partnery:
• Reklamní agentura REMARK s.r.o., IČ 64619532, Ostrava, Herbenova 769/3;
• Tomáš Šlonc, IČ 04877292, Ostrava Plesná, Vlnitá 87/20;
• Dalibor Košař, IČ 63716780, Zbyslavice, Javorová 132;
• Petr Sedláček, IČ 64625818, Janovice – Rýmařov, Cihlová 1;
a pověřuje starostu obce podpisem jednotlivých smluv dle příloh č. 102 - 8 až 102 – 11. Organizace
práce v lesích zajištuje smlovní OLH. Ceník prací na rok 2021 je v příloze 102-12.
17. Urnové místo pro paní T***
Paní T*** není občankou Vřesiny. Požádala o přidělení opuštěného urnového místa.
102 / 1014 Rada obce na doporučení správce hřbitova zamítla žádost paní T*** z Ostravy - Poruby o
přidělení urnového místa.
HLASOVÁNÍ: 4-1-0

Ing. Jiří Kopeň

Pavel Pokorný

starosta obce

místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 28. 4. 2021
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