OBEC VŘESINA

Zápis č. 115/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 23 8. 2021
Přítomni:

omluven:
host:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
komise pro rozvoj obce

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.

Vyhodnocení dotazníku č. 1 Komise pro rozvoj obce
Fixace ceny elektřiny
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Školení obecních strážníků – smlouva o vzdělávání do r. 2024
Oprava průtahu silnice III/4692 obcí + křižovatka
Podpora kroužku pro děti – Ing. Bxxx Mxxx
Výzva na realizaci přeložky – most Zahrádkářská
Zadání projektové dokumentace propustek Písečná
Výzva NSA – Kabina
Výzva NSA - Regionální sportovní infrastruktura – Regiony 2021
Program ZO v září
Vyklizení garáže na Nádražní
Úpravy na ulici Záhumení – žádost občanů
Porubajk MTB maraton – souhlas s průjezdem
Úprava svahu nad dětským hřištěm a tenisovými kurty na Sportovní ulici
Povolení krytého parkovacího stání na části obecního pozemku
Záměr pronájmu zahrádky – C16 ve Strži
Demolice stavby rodinného domu č.p. 167 na parcele č. 3
Nová dotace NSA – regiony 2021
Výzva na zakázku – Manipulační plocha na Hlavní ulici
Změna rozpisu rozpočtu č. 6

Vyhodnocení dotazníku č. 1 Komise pro rozvoj obce

Starosta předkládá zprávu komise pro rozvoj obce o výsledku dotazníkového šetření zájmu o KoDuS.
Zpráva je v příloze 115-1. Závěr: zájem je dostatečný, rada obdržela odpovědi za 65 osob, z toho 22
anonymních. Komise vyhodnotila jako výhodnější požádat o podporu na dotační titul KoDuS.
2.

Fixace ceny elektřiny
Hrozba prudkého růstu cen elektrické energie.

115 / 1120 Rada obce jednomyslně souhlasí, aby starosta požádal dodavatele Bohemia energy o fixaci cen
elektrické energie.

3.

Rozpočtové opatření č. 7/2021

Paní Jana Rašíková předkládá návrh rozpočtového opatření ve výši 85 tis. Kč. Je vyvoláno hlavně
vyčerpáním rozpočtu v oblasti likvidace odpadů. Aktuální návrh neřeší situaci do konce roku. Příloha 115-2.
115 / 1121 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 ve výši 85 tis. Kč dle přílohy č.
115-2.
4.

Školení obecních strážníků – smlouva o vzdělávání do r. 2024

Obecní strážníci se musí nezbytně v pravidelných intervalech školit. Starosta předkládá rámcovou
smlouvu na realizaci školení do r. 2024. Příloha 115-3.
115 / 1122 Rada obce jednomyslně schvaluje rámcovou Smlouvu o zajištění školení obecních strážníků se
statutárním městem Ostrava do roku 2024 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
5.

Oprava průtahu silnice III/4692 obcí + křižovatka

Starosta obce pozval na schůzi rady pana Petra Dopíráka, který je za zhotovitele stavby (firma PORR)
pověřený řešením dopravy a dopravním značením po dobu stavby. Shrnutí:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
6.

Stavbyvedoucí: pan Slaný, pan Bogda;
finální řešení bude schváleno v komisi OŘD, kam bude pozván starosta obce (+ Petr Krahulec
+ Pavel Závada);
obec požaduje zahájení až po volbách (pondělí 11. října);
budou zřízena dvě záchytná parkoviště – zelený pás v ulici Nádražní zejména pro potřeby
školy, PORR zajistí dočasné povolení obousměrného provozu. Údržba obce poseče trávu od
garáží na parcele 693/14. Parkování bude na vlastní nebezpečí, obec kromě posečení nebude
provádět žádné stavební úpravy. Druhé záchytné parkoviště bude na parcele 22, bude
posečeno, bez dalších úprav. Údržba vymezí prostor s kanalizační šachtou, aby nedošlo ke
škodám. Parkoviště bude sloužit zejména nakupujícím v prodejně Hruška.
Starosta ověřil u dopravního náměstka DPO Ing. Mlčáka, že tramvajová linka č. 5 bude již
v provozu.
Od krajského úřadu neobdržel žádnou informaci o provozu linkových autobusů, zatím nic
neví.
Přípravné práce začnou 6. 9. (obruby, vpustě apod.). Po tuto dobu bude pouze omezení
dopravy - řízení provozu semafory.
Pravděpodobně od 11. 10. bude úplné vyloučení provozu od autobusových zastávek na
Mešnické až po kruhový objezd v Krásném Poli v délce 10 dní od zahájení vlastní stavby
(pravděpodobně tedy 11.10. až 21.10.). Zásobování jídelny ve škole bude umožněno (pouze
dodávky do 3,5 tuny, příjezd z ulice Nádražní).
Po schůze koordinační komise OŘD a ujasnění termínů v příštím týdnu bude zpracován leták
o průběhu stavby a bude doručen do každé domácnosti.
Starosta pozve na koordinační schůzku zástupce OZO.
Petr Lička umožní dočasné umístění kontejnerů na tříděný odpad a bio odpad na vlastním
pozemku p.č. 400 od 8.10. do konce října – 2x plast + 1 x papír.
Po dobu výluky nebude zajištěn rozvoz obědů – informaci předá uživatelům vedoucí jídelny
paní Axxx Kxxx.

Podpora kroužku pro děti – Ing. Bxxx Mxxx

Příloha 115-4. Rada obecně tyto aktivity podporuje, přístup do tělocvičny je nutné řešit s vedením
školy. Rada přispěje na vybavení na základě konkrétní žádosti. Finanční limit nestanoven.
7.

Výzva na realizaci přeložky – most Zahrádkářská
Trvá úkol pro Ing. Augustina.
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8.

Zadání projektové dokumentace propustek Písečná
Úkol trvá – Ing. Augustin.

9.

Výzva NSA – Kabina

Podle ústní informace se zástupci FC Vřesina rozhodli požádat o dotaci až v příštím období, asi duben
2022. Ing. Řeháček chce vše sdělit při osobním jednání v příštím týdnu.
10. Výzva NSA - Regionální sportovní infrastruktura – Regiony 2021
Starosta informuje radu, že byla vyhlášená nová výzva NSA Regionální sportovní infrastruktura –
Regiony 2021 až do 40 mil. Kč. Je třeba prostudovat podmínky a zvážit, zda je šance požádat o podporu do
konce září (pořízení umělky?, regenerace trávy?). Do příště prostuduje pan Michal Král.
11. Program ZO v září
Starosta informuje, že svolá zasedání ZO na středu 22. září. Vyzval všechny zastupitele emailem
k námětům na projednání a zaslal všem návrh finálního řešení KoDuS, aby se mohli na jednání připravit.
12. Vyklizení garáže na Nádražní
Starosta informuje, že nechal vyměnit zámek od garáže a Ing. Jxxx Bxxx (skautský oddíl) zajistí
vyklizení. Pan Závada zadá/zajistí nabídky na oplocení pozemku p.č. 693/2 a 693/16, ukončení plotu bude
brankou s přední hranou garáže.
13. Úpravy na ulici Záhumení – žádost občanů
Pan Petr Lička předkládá radě obce žádost občanů (příloha 115-5), která obsahuje následující
požadavky, které doformuloval ústně pan Lička:
•
•
•
•
•

umístění retardéru (formou úpravy povrchu vozovky – vyvýšení) u pozemku č. parc. 374,
provádět měření rychlosti – zadat do seznamu měřených míst;
zřízení (dopravní značení) obytné zóny nebo zóny 30 km/hod. (Pavel Závada prověří
možnosti na MMO u Ing. Ševčáka a u PČR – Bc. Lyka);
důsledně postihovat neoprávněný průjezd vozidel (povolen vjezd pouze pro dopravní
obsluhu);
postihovat řidiče, parkující v rozporu se zákonem – důsledně kontrolovat 6 m.

V diskusi byly přidány další nebezpečné lokality:
•
•

kontrolovat důsledně parkování u parku (hasičárny), dodržování zákazů parkování
průjezd Sportovní ulicí a parkování u tenisových kurtů

Starosta požadavky předá obecním strážníkům a pozve je na schůzi rady obce, aby si rada mohla
vyslechnout informaci o činnosti obecní policie. Starosta podotýká, že řešíme problémy, které neexistují,
protože v obci nedochází k nehodám a s počtem dvou strážníků nelze hlídat nepřetržitě celou obec.
14. Porubajk MTB maraton – souhlas s průjezdem
Příloha 115-6. Starosta upozorní organizátory na možné omezení na silnice III/4692.
115 / 1123 Rada obce jednomyslně souhlasí s průjezdem cyklistického závodu „Porubajk maraton 2021“
územím obce.
15. Úprava svahu nad dětským hřištěm a tenisovými kurty na Sportovní ulici
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Starosta obce navrhuje svah nad kurty vykácet neprodleně, provést chemické ošetření proti novému
obrůstání. Nové porosty by se pak mohly vysadit za cca 6 měsíců. Naváže na původní výzvu z letošního jara
a osloví pana Radka Švece.
115 / 1124 Rada obce jednomyslně souhlasí s úpravou svahu nad tenisovými kurty a dětským hřištěm
vyřezáním porostů a chemickým ošetřením proti novému obrůstání přípravkem Garlon new.
Realizovat neprodleně. Návrhem na následnou úpravu starosta pověří paní Věru Filipovou –
cílem je nepoškodit stabilitu svahu, vytvořit vkusné přírodní prostředí.
16. Povolení krytého parkovacího stání na části obecního pozemku
Rada obdržela žádost u umístění krytého parkovacího stání na Vřesové ulici, příloha 115-7
115 / 1125 Rada obce zamítá žádost o umístění krytého parkovacího stání na ulici Vřesové dle žádosti
v příloze č. 115-7 zápisu.
115 / 1126 HLASOVÁNÍ: 4-1-0
17. Záměr pronájmu zahrádky – C16 ve Strži
115 / 1127 Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zahrádky C16 v areálu strž.
18. Demolice stavby rodinného domu č.p. 167 na parcele č. 3
Starosta informuje radu, že máme souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby RD č.p. 167.
Starosta navrhuje požádat o dotaci MMR, dotační titul 117D081 – „Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách“. Podle předběžných konzultací splňujeme všechny podmínky a je slušná naděje za získání
podpory. Termín podání žádosti je 10. září. Demolice je kryta platným rozpočtem obce na r. 2021. Příloha
115-8.
115 / 1128 Rada obce rozhodla jednomyslně požádat o podporu na likvidaci neobyvatelného RD ve
vlastnictví obce Vřesina na parcele č. 3 v k.ú. Vřesina u Bílovce z MMR, dotační titul 117D081 –
„Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“ a pověřuje starostu obce podpisem
žádosti.
115 / 1129 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje „Projekt následného využití revitalizovaného území“
dle přílohy č. 115-9, kde revitalizované území bude využito částečně jako veřejná zeleň a
částečně jako veřejná parkovací plocha.
115 / 1130 Rada obce se jednomyslně zavazuje uhradit rozdíl mezi náklady na demolici RD a garáže a
revitalizaci pozemku parc. číslo 3 v k.ú. Vřesina u Bílovce a případnou podporou z MMR
z dotačního titulu 117D081.
19. Nová dotace NSA – regiony 2021
Dne 13. 08. 2021 vyhlásila Národní sportovní agentura novou dotační výzvu: REGIONY 2021 s cílem
podpory organizovaného sportu místního charakteru. Výzva je určena na všeobecný rozvoj sportovní
infrastruktury prostřednictvím realizace projektů, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních
zařízení místního významu. Příjem žádostí o dotace bude probíhat v období od 24. 08. 2021 – 30. 09. 2021.
Starosta upozornil na výzvu zástupce FC Vřesina. Ing. Král prostuduje výzvu a posoudí, zda je využitelná pro
Vřesinu (např. odkup umělky). Příloha 115-9.
20. Výzva na zakázku – Manipulační plocha na Hlavní ulici
115 / 1131 Rada obce jednomyslně schvaluje prodloužení lhůty na podání nabídky na Manipulační plochu
na Hlavní ulici do pondělí 6. září 2021 do 12:00.
21. Změna rozpisu rozpočtu č. 6
Příloha 115-10
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115 / 1132 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce č. 6/2021.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 27. 8. 2021
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