OBEC VŘESINA

Zápis č. 96/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 1. 2. 2021
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Bc. Petr Lička
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místostarosta obce
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Souhlas s projektem MAP III pro území správního obvodu ORP Ostrava
Změny v hospodaření s odpady od 1. 1. 2021
Zpracování výzvy na zakázku „Projekt KoDuS“
Zvýšení kapacity kontejnerových stání na tříděný odpad.
Pořízení radaru z druhé ruky
Hluk na I/11
Plná moc pro zpracovatele projektu - chodník k ZS z Hlavní ulice.
Dendrologický průzkum v intravilánu obce
Plná moc na dořešení schodů do věže.
Chodník od bývalé Jednoty k tramvajové zastávce
Oprava ulice Nad Opustou
Revokace usnesení o dotaci pro Skauty a nová žádost.
Oprava stropu v garážích hasičské zbrojnice
Žádost o dotaci – ochotnické Divadlo
Prominutí nájmu restaurace Na hřišti – leden
Žádost o dotaci – Vřesinská příroda, z.s.
Výzva na opravu MK v roce 2021
Výzva na stavbu chodníku do Poruby
Schválení VŘ na dodavatele zpevněné plochy na kontejnery – úložiště odpadů
Instalace GPS lokátoru do nové dodávky JSDH
Výzva na zakázku „Údržba nové zeleně v extravilánu obce“

Souhlas s projektem MAP III pro území správního obvodu ORP Ostrava

96 / 936

Rada obce Vřesina jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové
organizace na území správního obvodu ORP Ostrava, jednomyslně souhlasí se zapojením do
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“.

96 / 937

Rada obce Vřesina, jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové
organizace na území správního obvodu ORP Ostrava, jednomyslně souhlasí se spoluprací při
přípravě a realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“.

2.

Změny v hospodaření s odpady od 1. 1. 2021

Starosta předkládá radě informace o vývoji. Máme rok na to, abychom stanovili systém (nakládání
s odpady) dle novely zákona a vydali příslušnou obecní vyhlášku. Materiály byly zaslány radě dne 7. ledna,

ale průběžně se objevují nové pohledy na problematiku – vláda vygenerovala chaos.
Starosta operativně požádal OZO o „Uplatnění slevy na poplatku za skládkování komunálního
odpadu“ (příloha 96-1). Problematiku nastuduje Petr Lička a předloží radě návrh na komplexní řešení.
V oblasti biodpadu stojí za zvážení, zda vyrábět z větví štěpku – do kompostárny dodáváme více
vzduchu, než dřevní hmoty. Obec by měla lepší přehled a štěpka by se dala využívat i pro potřeby obce
v rámci údržby zeleně. Mnohem lepší manipulace. Při nejbližší akci bude prověřena funkčnost
štěpkovače, v kladném případě bude režim štěpkování větví ve vlastnictví obce důsledně realizován (do
vlastnictví obce se dostane každá „větev“, kterou občan odloží na k tomu určeném místě).
96 / 938

Rada obce jednomyslně pověřuje pana Pavla Pokorného, aby organizačně zajistil štěpkování
větví a dřevin ze sběrných míst tak, aby do smluvní kompostárny byla vyvážena místo větví
štěpka.

96 / 939

Rada obce jednomyslně rozhodla, že v oblasti odpadového hospodářství bude pokračovat ve
spolupráci s firmou OZO Ostrava.

3.

Zpracování výzvy na zakázku „Projekt KoDuS“

Starosta: Jedná se o formulaci zadání výzvy na zpracování projektu (architektonické, urbanistické,
stavební řešení + související problematika). Za tím účelem svolá starosta investiční a stavební komisi a
pokusí se společně definovat zadání. Pro soutěž na zhotovitele projektu bude použito pravidlo dle
směrnice, že budou osloveny 3 projekční firmy a rozhodavat se nemusí podle ceny. Starosta projedná
možnost administrace soutěže externí firmou.
Pokud bude vybrán zhotovitel s jinou, než nejnižší cenou, musí být výběr předložen ke schválení
zastupitelům. Starosta doporučuje předložit rozhodnutí zastupitelům za každých okolností. Bez usnesení.
4.

Zvýšení kapacity kontejnerových stání na tříděný odpad.

Dlouhodobě jsme v situaci, kdy ani při maximálním počtu vývozů nejsme schopní udržet pořádek u
kontejnerových stání. Úkolem obce je zajistit navýšení kapacit. Jednou z možností, která se dá realizovat
prakticky okamžitě, je drobná stavební úprava kontejnerového stání „Na kopci“. Paní Vaněčková se
spolupráci s pracovníky OZO navrhují upravit tvar vnitřního oblouku - částečným zrušením „zakřivení“ se
získá místo na další tři kontejnery. Náhrada dvou kontejnerů na sklo jedním velkým = úspora místa ve
vnějším oblouku na jeden kontejner na papír/plast. Celkem posílení o 4 kontejnery. Je to mnuhem
jednodušší, než budovat v lokalitě nové kontejnerové stání a hlavně, dá se to udělat IHNED.
S ohledem na prodlužující se nouzový stav a zvýšenou produkci odpadů, zejména papíru a plastů, je
třeba řešit operativně. Uvedená lokalita je asi nejvíce vytížená. Všechny kontejnery se vyvážejí třikrát
týdně, což je maximum. Pro ulici Hradčanskou je nezbytné zpracovat regulerní projekt.
96 / 940
5.

Rada obce jednomyslně rozhodla zadat zpracování projektu na kontejnerové stání na
Hradčanské ulici. Projekt bude zpracován dle stavebního zákona.

Pořízení radaru z druhé ruky

Obec obdržela nabídku na starší radar stejného typu, jaký si už řadu let pronajímáme, od Městské
policie Sezemice. Jedná se o silniční laserový rychloměr značky Kustom Lavet, typ ProLaser III PL-DOK I.
Jednorázové náklady na pořízení včetně kalibrace a servisu činí cca 70 - 75 tis. Kč. Roční náklady na
provoz by byly dané pouze náklady na pravidelnou kalibrací za cca 35 tis. Kč. Nákup projednán s obecními
strážníky. Příloha 96-2.
96 / 941

Rada obce schvaluje zakoupení použitého radaru pro měření rychlosti dle nabídky MP
Sezemice dle přílohy č. 96-2 za částku cca 75 tis. Kč a pověřuje starostu obce, aby podepsal
kupní smlouvu.
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HLASOVÁNÍ: 4-0-1
6.

Hluk na I/11

Info od Ing. Křivánka z Centra dopravního výkumu – na komunikaci lze posuzovat impulzní hluk. Je
třeba obnovit jednání s KHS s odvoláním na stanovisko NRL. Když vyjde v limitu, zaplatíme měření my.
Když hluk překročí limit, platí ŘSD. Prověřit, kdo pro nás měření udělá a kdy (Labtech ?). Pan Křivánek se
na tyto typy měření nespecializuje. Příloha 96-3.
96 / 942

7.

Plná moc pro zpracovatele projektu - chodník k ZS z Hlavní ulice.

96 / 943
8.

Rada obce jednomyslně souhlasí s návrhem zajistit měření vysoce impulzního hluku na
estakádě na silnici I/11 s tím, že pokud měření nepřekročí hygienické normy, uhradí náklady
na měření obec.

Rada obce jednomyslně souhlasí s udělením plné moci firmě Groman, která zpracovává
projekt chodníku z Hlavní ulice ke zdravotnímu středisku dle přílohy č. 96-4.

Dendrologický průzkum v intravilánu obce

Předkládá Ing. Jiří Augustin. V rámci pravidelné údržby a kontroly stromů v intravilánu na
pozemcích obce Vřesina byla provedena poptávka k provedení dendrologického průzkumu. Poptaní
uchazeči musí splňovat kritéria dle platné "Směrnice pro údržbu dřevin v intravilánu obce Vřesina na
pozemích v majetku obce Vřesina". Cílem je postupně prověřit zdravotní stav všech stromů ve vlastnictví
obce v zájmu zvýšení bezpečnosti občanů. Obec obdržela tři cenové nabídky. Jako nejlevnější byla
vyhodnoce nabídka firmy SafeTrees v ceně 17 424 Kč vč. DPH. Druhá nabídka of firmy Stromosad byla ve
výši 17 920 Kč vč. DPH.. Třetí nabídka od firmy Pragoprojekt byla ve výši 95 590 Kč vč. DPH. Jedná se o
celkem cca 80 ks stromů. Příloha 96-5.
96 / 944

9.

Rada obce jednomyslně rozhodla zadat „Provedení dendrologického průzkumu“ firmě SAFE
TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno. Firma předložila nejlepší cenovou
nabídku a splnila požadavky na certifikaci arboristy. Rada obce pověřuje starostu obce
vystavením objednávky na provedení dendrologického průzkumu s termínem plnění do
30. 6.2021 ve výši 17 424 Kč vč. DPH.

Předat plnou moc na dořešení schodů do věže.

Starosta obce předkládá radě obce návrh vybavit JSDH plnou mocí k dořešení rekonstrukce schodů
do věže hasičské zbrojnice. Předběžně bylo projednáno s JSDH, pověření bude vystaveno na pana O***
M*** (velitel pan Stanislav Drastich bude v nejbliží budoucnosti mimo Vřesinu). Informace byla předána
také zhotoviteli. Musí být odstraněny všechny nedostatky. Vzhledem k tomu, že ve zbrojnici se bude
provádět oprava stropu, je možné se akceptovat přiměřený termín, nelze ovšem akceptovat jakékoli vady
díla, které by ohrožovaly bezpečnost. Příloha 96-6.
96 / 945

Rada obce souhlasí s vystavením plné moci pro pana O*** M***, bytem***, aby obec
zastupoval při řešení vad díla – schodů do věže hasičské zbrojnice.

HLASOVÁNÍ: 4-0-1
10. Chodník od bývalé Jednoty k tramvajové zastávce
Starosta informuje, že si vyžádal nabídku od firmy Groman na chodník od bývalé Jednoty po tram.
zastávku. Bude to dílčí řešení, zpracované na základě dřívějšího projektu na delší úsek chodníku, který
ovšem nebyl realizován kvůli nesouhlasu paní P***. Aktuálně nám stačí pouze dostat se na úroveň
tramvajového ostrůvku. Pokud bude nabídka na projekt cenově v kompetenci starosty, uzavře smlouvu
bez soutěže, protože původní projekt má firma uložený v archivu a nemá smysl ji zadávat jinde.
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Pan Pavel Závada zorganizuje jednání s DPO o možnosti zřízení přechodu nebo místa pro
přecházení z tram. ostrůvku na chodník.
11. Oprava ulice Nad Opustou
Povrch MK v části, kde byla v loňském roce provedena rekonstrukce vodovodu, se v mrazech celý
zvednul. Podle svědků byly vloni velmi nedbale ošetřeny výkopy – byl použit původní materiál,
nedostatečně hutněný. Objednatelem práce je SmVaK. Je třeba napsat stížnost, adresovat na Bc. Jurčáka.
Obec není investorem. Zpracuje Pavel Závada.
12. Revokace usnesení o dotaci pro Skauty a nová žádost.
Žádost o 19 tis. Kč byla stažena, platí žádost o 30 tis. na provoz. Příloha 96-7.
96 / 946

Rada obce revokuje jednomyslně usnesení č. 94/927.

96 / 947

Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Vřesina na financování provozních nákladů ve výši 30 000 Kč žadateli Junák – český skaut,
přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z.s., Opavská 26, 70800 OSTRAVA, oddíl Albatros Vřesina, a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

13. Oprava stropu v garážích hasičské zbrojnice
Starosta obce předkládá radě obce upravenou výzvu na opravu stropu včetně návrhu smlouvy.
Strop hasičárna – do konce února. Bude docela oříšek celou akci koordinovat. Před zahájením se musí
vyklidit garáže. Následně demontovat vrata (jsou kotvená na stropě). Přemístit cisternu, dodávku,
historické vozidlo (do garáže místo traktoru). Příloha 96-8.
96 / 948

Rada obce jednomyslně
• schvaluje Výzvu na zakázku malého rozsahu na Opravu stropu garáže hasičské
zbrojnice Vřesina. Termín pro podání nabídek 26. února.
•

pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného, aby zajistil a koordinoval v součinnosti
s SDH přemístění historické stříkačky minimálně jeden týden před zahájením stavby.
Doporučené umístění dočasně místo traktoru v garáži údržby.

14. Žádost o dotaci – ochotnické Divadlo
Žádost o dotaci je přílohou č. Příloha 96-9.
96 / 949

Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
ve výši 50 000 Kč mezi obcí Vřesina a spolkem Divadlo Vřesinských ochotníků, z.s., IČO:
04630084 a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně jejím podpisem.

HLASOVÁNÍ: 4 – 0 - 1
15. Prominutí nájmu panu V*** – leden
Pan J*** V*** opakovaně žádá úlevu s ohledem na vládní opatření, viz příloha č. 96-10.
96 / 950

Rada obce jednomyslně rozhodla, s ohledem na vládní opatření, poskytnout slevu na nájmu
nebytových prostor za leden 2021 panu J*** V*** ve výši 100%.

16. Žádost o dotaci – Vřesinská příroda, z.s.
Ing. Petr Nedělník předkládá radě obce žádost o dotaci na částku 45 600 Kč. Účel dotace – provozní
náklady spolku. Zajištění projektu na opravu/revitalizaci Káčáku. Příloha 96-11.
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96 / 951 Rada obce jednomyslně schvaluje poskytnutí dotace spolku Vřesinská příroda, z.s., IČ
08784264, ve výši 45 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
17. Výzva na opravu MK v roce 2021
96 / 952

Rada obce pověřuje jednomyslně pana Pavla Pokorného administrací výběrového řízení na
opravu místních komunikací v roce 2021.

18. Výzva na stavbu chodníku do Poruby
96 / 953

Rada obce pověřuje jednomyslně pana Pavla Pokorného administrací výběrového řízení na
stavbu chodníkového tělesa z Vřesiny do Poruby.

19. Schválení VŘ na dodavatele zpevněné plochy na kontejnery – úložiště odpadů
Předkládá pan Petr Lička – oslovil potenciální zhotovitele. Vyhodnocení komisí viz protokol - příloha
96-12.
96 / 954

Rada obce jednomyslně schvaluje výběr zhotovitele na stavbu zpevněné plochy na úložišti
odpadů a pověřuje starostu obce, aby práci objednal u firmy Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.,
IČ 29393582.

20. Instalace GPS lokátoru do nové dodávky JSDH
96 / 955

Rada obce schvaluje instalaci GPS lokátoru do nové dodávky pro JSDH a pověřuje Pavla
Pokorného podpisem smlouvy.

HLASOVÁNÍ: 4 -1 - 0
21. Výzva na zakázku: „Údržba nové zeleně v extravilánu obce“
Stromy, vysazené v minulém období v extravilánu obce, budou vyžadovat údržbu. Zájmové území:
alej Kaménky: parc. č. 2109/2, 2109/8, 2096/69, 2107/1, 2108/6, 2107/2, 2108/7, 2096/66 k.ú. Vřesina u
Bílovce, sad Cypky: parc. č. 1698/25 k.ú. Vřesina u Bílovce Specifikace je uvedena v příloze č. 96-13.
96 / 956

Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění výzvy na zakázku malého rozsahu „Údržba nové
zeleně v extravilánu obce“ a pověřuje starostu obce zveřejněním na úřední desce.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 4. 2. 2021
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