OBEC VŘESINA

Zápis č. 110/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 7. 6. 2021
Přítomni:

omluven:
host:

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

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.
18.
19.
20.

1.

Pozvánka – pan Rxxx Zxxx- kanalizace na pozemku
Zmapování veškerých zdrojů z meliorace v kanalizaci + návrh řešení
Výběrové řízení na opravu MK na ulici Důlní – vyhodnocení nabídek.
Starosta oznamuje, že obci byla schválena podpora na obnovu MK
ZŠ - Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit 2021-2027
Program 15. zasedání ZO
OVaK – jednání s obchodní ředitelkou Ing. Kateřinou Dančovou
Smlouva o výpůjčce – radiostanice pro JSDH
Klimatizace ve ZS
Hlubočický potok
Nová dotace Národní sportovní agentury
Kontejnery – Břidličná ulice
Pan Pxxx – kompenzace škody
Oprava radarů na ulici Osvobození
Objednávka opravy místních komunikací
Stavba hrobky – žádost pana Jxxx Bxxx
Vymáhání pohledávek – hlavně za stočné, školení od Mgr. Pxxx Sxxx
Kolumbarium – nepřišla žádná nabídka, snížit laťku požadavků
Dotaz na státní pozemkový úřad
Změna rozpisu rozpočtu č. 4/2021

Pozvánka – pan Rxxx Zxxx

Pan Zálešák si stěžuje na stav kanalizace na jeho pozemku. Rada naopak chce řešit přepojení dešťové
kanalizace v ulici Pod Lípou. Pan Zxxx je ochoten jednat pouze o řešení (dešťovky Pod Lípou), které
významně sníží zásah do pozemku. Je třeba obnovit jednání s projektantem a pokusit se upravit trasu,
případně i s přeložkou sítí…. Starosta vyzve projektanta Ing. Holčáka k jednání.
Ve věci poškozené kanalizace na pozemku paní Zxxx na parcelách 625 a 626 je třeba zpracovat
zadání, prověřit případné přípojky, projednat s Ing. Jarošem. Schůzku zorganizuje Ing. Augustin.
2.

Zmapování veškerých zdrojů z meliorace v kanalizaci + návrh řešení

Starosta navrhuje zadat zmapování veškerých zdrojů z meliorace v kanalizaci – nemáme šanci to
všechno vypátrat sami step – by-step. Navrhuje zadat odborné firmě s lidmi a technikou. Aspoň najít kudy
to tam teče. Kromě Selské ulice je to i někde v prostoru ulice – dle Ing. Holčáka – Na Vyhlídce/Jabloňová.
Vloni tam pozoroval významný přítok v šachtě za slunečného počasí.
Po konzultaci s Ing. Jarošem se nabídnul, že pokud zajistíme meliorační mapy z archivu (Zemský
archiv Opava), najde kritická místa. Starosta požádá písemně o podklady v Opavě.
3.

Výběrové řízení na opravu MK na ulici Důlní – vyhodnocení nabídek.

Rada trvá na svolání komise. Obálky již byly otevřeny a vyhodnoceny firmou INNOVA – smluvním
partnerem. Rada již není vázána Směrnicí. Komise pro vyhodnocení nabídek na ulici Důlní se svolá nezávisle
na starostovi a předá starostovi stanovisko.
Starosta vyzývá, aby už žádné soutěže na zakázky MR nebyly objednávány u externí firmy.
4.

Starosta oznamuje, že obci byla schválena podpora na obnovu MK
Převzato ze serveru MMR: 117D8210A, poř. číslo 117881, podpora ve výši 1 269 008 Kč.
Podpora není určena pro ulici Důlní, musí být fakturována zvlášť, nejedná se o MK III. třídy.

5.

ZŠ - Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit 2021-2027

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina Mgr. Lenka Skýbová žádá o schválení projektových záměrů uvedených v
tabulce Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit 2021-2027, kterou je potřeba provést
aktualizaci SR MAP ORP OSTRAVA pro nové programové období za všechny příspěvkové organizace v obci.
Tyto aktualizované projektové záměry bude schvalovat Řídící výbor MAP ORP Ostrava na svém zasedání na
konci června 2021 a bez uvedení těchto projektových záměrů ve strategickém rámci nelze v budoucnu
žádat o případné dotace např. z IROP nebo podobných zdrojů. Jedná se o projektové záměry, které již byly
postupně v minulých letech radou obce schváleny a zatím nebyly příspěvkovou organizací zrealizovány,
jelikož nebyly vyhlášeny výzvy v rámci operačních programů, ze kterých bychom mohli čerpat finanční
dotaci. Příloha 110-1.
110 / 1069 Rada obce schvaluje jednomyslně projektové záměry ZŠ a MŠ Vřesina uvedených v tabulce
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit dle přílohy 110-1 a pověřuje starostu
obce, aby dokument digitálně podepsal a poslal jej ředitelce školy ke zpracování a odeslání
řídícímu orgánu MAP ORP Ostrava.
6.

Program 15. zasedání ZO
Starosta předkládá program zasedání, příloha 110-2.

110 / 1070 Rada obce jednomyslně schvaluje program 15. zasedání ZO dle přílohy 110-2.
7.

OVaK – jednání s obchodní ředitelkou Ing. Kateřinou Dančovou

Starosta obce informuje radu obce o jednání o úhradě stočného. OVaK trvá na měření. V případě, že
by klimatické podmínky v červnu neumožnily měření, bude použitý výsledek měření ze září 2020. Výsledek
prvního měření letošního roku starosta neakceptoval. Byl pro obec extrémně nevýhodný.
8.

Smlouva o výpůjčce – radiostanice pro JSDH

Předmětem je zapůjčení radiostanic z HZS jako náhrada za 4 kusy, které by odcizeny při krádeži
v hasičské zbrojnici.
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110 / 1071 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o výpůjčce s HZS Moravskoslezského kraje, IČ
70884561, kde předmětem smlouvy jsou 4 ks radiostanic a nabíječe dle přílohy 110-3 zápisu, a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
9.

Klimatizace ve ZS

Klimatizaci řeší Ing. Král. Starosta navrhuje řešit problém komplexně s dodavatelem vzduchotechniky,
je třeba mít řešení i pro čekárny, nejen pro ordinace.
110 / 1072 Rada obce jednomyslně souhlasí s řešením klimatizace ve zdravotním středisku i pro čekárny
pacientů a ukládá panu Závadovi zorganizovat konzultační schůzku s dodavatelem
vzduchotechnického řešení s cílem navrhnout komplexní řešení.
10. Hlubočický potok
Starosta informuje radu obce, že potok z Hlubočického údolí, částečně zatrubněný, je vyčištěný od
vyústění do Porubky až po ulici Písečnou. Byla provedena následná kamerová kontrola (stacionární kamera
se zoomem, firma Pavel Pokorný). Nemělo by již hrozit zaplavení pozemků mezi Písečnou ulicí a Porubkou.
11. Nová dotace Národní sportovní agentury
Starosta předkládá radě obce informaci o nové dotační výzvě Národní sportovní agentury – 80%, až
800 tis. Kč. Možnost požádat do r. 2025. Příloha 110-4.
12. Kontejnery – Břidličná ulice
Dle Mgr. Kučery je paní Bxxx Gxxxx, jako vlastník parcely 2065/18, v právu, pokud jde o zápach
z kontejnerů. Údržba aktuálně kontejnery kontroluje a obměňuje. Stav bude po celý červen sledovat pan
místostarosta. Navrhne následně opatření (posunutí do zatravněné plochy – bylo by nutno zpevnit).
Pan místostarosta bude chodit na kontrolu, pořizovat fotodokumentaci. Výsledek předloží radě do
konce června 2021.
13. Pan Pxxx – kompenzace škody
110 / 1073 Rada obce rozhodla poskytnout dar ve výši 20 tis. Kč panu Pxxx Pxxx, trvalý pobyt Plzeňská
736, jako kompenzaci za škodu, způsobenou dřívějším vedením obce.
HLASOVÁNÍ:

3-1-0

14. Oprava radarů na ulici Osvobození
Starosta upozorňuje, že není funkční ani jeden radarový měřič rychlosti na ulici Osvobození
v prostoru školy/kostela.
110 / 1074 Rada obce ukládá místostarostovi panu Pavlovi Pokornému zajistit opravu měřičů rychlosti na
ulici Osvobození v prostoru školy/kostela. Neprodleně.
15. Objednávka opravy místních komunikací
110 / 1075 Rada obce schvaluje objednávku havarijních oprav výtluků na MK u firmy H & B cz s.r.o.,
Větrná 1391, Uherské Hradiště ve výši do 100 tis. Kč. Rozsah oprav vyměří a předá pan Pavel
Pokorný. Neprodleně.
HLASOVÁNÍ:

3-1-0
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16. Stavba hrobky – žádost pana Jxxx Bxxx
Pan Jxxx Bxxx požádal o stavbu hrobky, viz příloha 110-5.
110 / 1076 Rada obce jednomyslně souhlasí se stavbou hrobky na hrobovém místě 67. Souhlas se vydává
pro pana Jxxx Bxxx, xxxx, Ostrava Poruba.
17. Vymáhání pohledávek – hlavně za stočné, školení od Mgr. Pxxx Sxxx
Pouze informace pro radu obce. Účtárna se pokusí nastartovat proces, aby se zejména pohledávky ze
samosprávy řešily dle zákona a nenarůstaly. Příloha 110-6.
18. Kolumbarium – nepřišla žádná nabídka, snížit laťku požadavků
19. Dotaz na státní pozemkový úřad
Pan Lička připomíná, že nemáme žádnou reakci ze státního pozemkového úřadu. Rada obce pověřuje
pana Závadu, aby ověřil postup ve věci pozemkových úprav ve Vřesině.
20. Změna rozpisu rozpočtu č. 4/2021
Paní Jana Rašíková předkládá změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2021. Příloha 110-7. Rada obce bere na
vědomí.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 16. 6. 2021
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