OBEC VŘESINA

Zápis č. 106/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 03. 05. 2021
Přítomni:

host:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
pracovník obce

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

1.

V 16:45 odpovídá pan Pavel Závada na ústní dotazy radních
Kontejnerové stání na Hradčanské ulici – intervence pana V*** D***
Ukončená estetizace „smuteční síně“
Směrnice o ZZMR
Podrobnosti o dotaci na výsadbu stromů
Spolupráce s paní Věrou Filipovou
Výzva na stavbu kolumbária
Májová výzva – podpora financování transformace našeho regionu
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Parkování u ZS
Kanalizace na pozemku pana Z*** – pozvat na radu
Výzva na pořízení traktoru pro údržbu
Vodovodní přípojka manželé M*** – Společná ulice
Zrušení zakázek malého rozsahu

V 16:45 odpovídá pan Pavel Závada na ústní dotazy radních

Témata: vodovodní přípojka na ulici Společné, komunikace s panem Holubem o jeho nárocích na
pozemek u ZS, náhradní výsadba u Káčáku. Bez usnesení.
2.

Kontejnerové stání na Hradčanské ulici – intervence pana V*** D***

Ing. V*** D*** zastupuje občany v této lokalitě a tlumočí radě závažné výhrady. Zejména, že využije
všech zákonných možností ke znemožnění stavby.
Pan D*** tvrdí, že dle jeho vlastního pozorování jsou kontejnerová stání dostatečně dimenzovaná a
není aktuálně nutné budovat další. Korespondence s panem D*** - přílohy č. 106 – 1 a 106 – 2.
106 / 1038 Rada obce ukládá starostovi neprodleně podepsat smlouvy o dílo s firmou Dopravní
projektování, s.r.o., IČ 25361520, na zpracování dvou studií proveditelnosti na kontejnerová
stání v ulici Hradčanské a Větrné, celkem za 70 180 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ: 4 – 1 - 0

3.

Ukončená estetizace „smuteční síně“

Starosta obce informuje, že byla dokončena výsadba nových porostů v prostoru smuteční síně a
parkoviště dle návrhu paní Věry Filipové.
106 / 1039 Rada obce ukládá jednomyslně místostarostovi obce zajistit následnou péči o nové porosty u
smuteční síně a parkoviště u hřbitova - zejména se jedná o zalévání v bezdeštném období.
4.

Směrnice o ZZMR

Starosta opakovaně upozorňuje, že stávající směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu je
komplikovaná a přísnější než zákon. Navrhuje směrnici zrušit nebo zjednodušit.
Pan Jiří Augustin předesílá, že nepodpoří zrušení směrnice bez konzultace s FV a KV. Starosta
argumentuje, že netouží po tom, aby mohl svévolně utrácet peníze bez kontroly. Pravidla daná směrnicí
můžeme používat dále, ale dobrovolně, můžeme si je v rámci kompetence rady modifikovat. Pokud je ale
platná směrnice, je závazná bez výjimky, vymahatelná, kontrolovatelná v rámci kontrol krajského úřadu apod.
V mnoha případech nám (zejména starostovi) pouze přidávají administrativní práci.
106 / 1040 Rada obce rozhodla zrušit vnitřní směrnici 2020/1 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s okamžitou platností.
HLASOVÁNÍ: 3-1-1
5.

Podrobnosti o dotaci na výsadbu stromů

Starosta obce pátral po detailech tohoto dotačního titulu. Z informací Ing. Putka, který smluvně tuto
dotaci pro obec zajišťuje, vyplývá, že nemáme očekávat žádné rozhodnutí o přidělení dotace. Že v tomto
případě, pokud je žádost o dotaci akceptovaná (naše je akceptovaná), bude i vyplacená, ale smlouva (se SFŽP)
se uzavírá až po vyhodnocení a ukončení akce v souladu s podmínkami ve výzvě. Např. pokud bychom měli
platnou směrnici – viz předchozí bod – museli bychom nakupovat stromy formou soutěže. Bez směrnice stačí
zveřejnit poptávku a vybrat si nejvhodnější nabídku. Příloha 106 – 3.
6.

Spolupráce s paní Věrou Filipovou

Starosta upozorňuje členy rady, aby nezadávali úkoly paní Věře Filipové. Pracuje na smlouvu a má
právo vše fakturovat - sama nemá povinnost posuzovat, je-li požadavek oprávněný a podložený nějakým
rozhodnutím. Žádné zadání pro paní Věru Filipovou bez konzultace se starostou!
7.

Výzva na stavbu kolumbária
Pan Jiří Augustin předkládá výzvu na dodavatele kolumbária. Příloha 106-4.

106 / 1041 Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu na zakázku malého rozsahu na stavbu kolumbária podle
projektové dokumentace zhotovené projekční kanceláří MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží
SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba, a pověřuje starostu obce, aby výzvu zveřejnil na profilu
zadavatele.
8.

Májová výzva – podpora financování transformace našeho regionu

Na podporu transformačního programu v souvislosti s ukončením těžby uhlí. Příloha 106-5. Starosta
výzvu vytiskne a připojí podpis.
9.

Rozpočtové opatření č. 4/2021
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Rozpočtové opatření řeší financování - obnovu poškozené techniky - pro údržbu obce. Příloha 106-6.
106 / 1042 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle přílohy 106-6 ve výši
10 321Kč na straně příjmu a změnou rozpisu na straně výdajů ve výši 180 000 Kč.
10. Parkování u ZS
MUDr. Vladimír Pokorný, zubní lékař, žádá o úpravu parkování před ordinací č.1 – postávající čekající řidiči
nahlížejí přímo do oken na pacienta v křesle. Navrhuje parkovací místo zrušit. Řešení navrhne pan Závada –
omezení parkování značkou nebo jinak, aby se vyšlo vstříc žadateli.
11. Kanalizace na pozemku pana Z*** – pozvat na radu
Přes pozemek paní V*** Z*** - p. číslo. 626 - vede trasa kanalizace. Jedná se o odvod dešťové vody
z Mešnické ulice, kanalizace ústí v poli na parcele 1725/6. Pan Z*** si prostřednictvím pana místostarosty
stěžuje, že kanalizaci na svém pozemku nechce. V důsledku vyústění na poli je údajně podmáčená polní cesta
– parcela 624/1.
Starosta uvádí, že jakékoli řešení v této oblasti musí být podpořeno rozpočtem a podle projektové
dokumentace. Jsou věci, které mají mnohem vyšší prioritu. Například řešení dešťové vody v ulici Pod Lipou,
kde projekt zůstal nerealizován, kvůli odporu vlastníka jediného pozemku (paní Z***), který toto řešení
umožňuje. Bez usnesení.
12. Výzva na pořízení traktoru pro údržbu
Pan Petr Lička předkládá výzvu na pořízené traktoru pro údržbu. Požadované parametry jsou v příloze
výzvy. Termín pro podání nabídek 31. 5. 2021 do 12:00. Příloha 106-7.
106 / 1043 Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění výzvy na zakázku malého rozsahu na nový traktor
pro údržbu obce dle přílohy 106-7.
13. Vodovodní přípojka manželé M*** – Společná ulice
Viz příloha 106-8. Je to v okraji vozovky. Rada obecně nepovoluje zásahy do opravených povrchů MK.
V tomto případě rada výjimečně souhlasí, pokud zásah do vozovky (asfaltového povrchu) bude max. 0,5 m
od krajnice.
106 / 1044 Rada obce Vřesina ve věci novostavby rodinného domu na pozemcích parc. číslo 1891, 1890/1,
1890/2 a 1887/3 v k. ú. Vřesina u Bílovce jednomyslně souhlasí:
• s novostavbou RD na pozemcích parc. číslo 1891, 1890/1, 1890/2 a 1887/3 v k. ú. Vřesina
u Bílovce;
• se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Společná na pozemku parc. č. 2132 k. ú.
Vřesina u Bílovce v souvislosti s uložením sítí – vodovodní přípojky a realizací Stavby;
• se stavbou vodovodní přípojky v délce cca 2,00 m v silničním pozemku místní komunikace
ul. Společná, parc. č. 2132 v k. ú. Vřesina u Bílovce s podmínkou, že zásah do asfaltového
povrchu komunikace v příčném směru nebude větší než 0,5 m.
106 / 1045 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla
• zatížit pozemek obce parc. č. 2132 k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle geometrického
zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení vodovodní přípojky, ve
prospěch pozemků parc. číslo 1891, 1890/1, 1890/2 a 1887/3 v k. ú. Vřesina u Bílovce, ve
společném vlastnictví manželů: T*** M***, nar. ***, trvalý pobyt *** Vřesina a K***
M***, nar. ***, trvalý pobyt *** Ostrava;
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• uzavřít s vlastníky Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění,
provozování a údržbě uvedené přípojky. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,- Kč + DPH/přípojku;
• uzavřít s vlastníky pozemků parc. číslo 1891, 1890/1, 1890/2 a 1887/3 v k. ú. Vřesina u
Bílovce, T*** M***, nar. ***, trvalý pobyt *** Vřesina a K*** M***, nar. ***, trvalý ***
Ostrava, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní
přípojky ve prospěch pozemků parc. číslo 1891, 1890/1, 1890/2 a 1887/3 v k. ú. Vřesina u
Bílovce, a o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 2123 k. ú.
Vřesina u Bílovce dle projektové dokumentace vypracované Ing. Klárou Měchurovou
v únoru 2021.
14. Zrušení zakázek malého rozsahu
106 / 1046 Rada obce rozhodla zrušit výběrové řízení na zakázky „Údržba nové zeleně v extravilánu obce“
a „Likvidace porostů Sportovní ulice“.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 11. května 2021
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