OBEC VŘESINA

Zápis č. 116/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 30. 8. 2021
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Mgr. Jarmila Homolová

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Vydání aršíku dle návrhu letopisecké komise k výročí „družby“ Vřesina - Plzeň
Etický kodex Vřesinských novin
Cedule k Benešovu pomníku
Informační tabulky k významným stromům v intravilánu obce
Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem
„Obnova místních komunikací Hradčanská, Jižní a Polní“
6. Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Chodníkové
těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.

Skauti, umístění kontejneru pro potřeby skautů
Odvodňovací potrubí na obecním pozemku – pan Holas
Žádost o zřízení elektrické přípojky pro parcelu 1140/9
Žádost o dotaci SK Vřesina LT
Odkup obecního pozemku p.č. 1260/2
Žádost o kácení porostu nad tenisovými kurty
Vyhodnocení nabídek na kolumbárium
Název ulice ke zdravotnímu středisku
Žádost o povolení uložení vodovodní přípojky - Kolkovi/Lázeňská - bezvýkopovou technologií
Zřízení přípojky 400 V na hřišti pro potřeby obecních akcí
Smlouva na zpracování žádosti o demolici RD č.p. 167.
Klimatizace ve zdravotním středisku

Vydání aršíku dle návrhu letopisecké komise k výročí „družby“ Vřesina - Plzeň

Letopisecká komise navrhuje vydat pamětní aršík známek s tématem Plzeň – Vřesina, 70. výročí.
Příloha 116-1.
116 / 1133 Rada obce rozhodla jednomyslně vydat aršík dle přílohy 116-1 a pověřuje starostu obce, aby
požádal dopisem o souhlas s užitím znaku vedení statutárního města Plzně.
2.

Etický kodex Vřesinských novin

Letopisecká komise předkládá aktualizaci etického kodexu. Příloha 116-2.
116 / 1134 Rada obce jednomyslně schvaluje aktualizaci etického kodexu Vřesinských novin dle přílohy
116-2.
3.

Cedule k Benešovu pomníku

Letopisecká komise předkládá návrh na instalaci pamětní tabule Benešova památníku dle návrhu
v příloze 116-3.
116 / 1135 Rada obce schvaluje pamětní tabuli Benešova památníku dle návrhu v příloze 116-3.
HLASOVÁNÍ 4-1-0
4.

Informační tabulky k významným stromům v intravilánu obce

116 / 1136 Rada obce jednomyslně rozhodla instalovat pamětní tabulky s příslušnými nápisy k pamětní
lípě, vysazené ke 100. výročí vzniku ČSR u památníku osvobození a „stromu Evropy“ před
budovou základní školy.
5.

Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Obnova
místních komunikací Hradčanská, Jižní a Polní“
Příloha 116-4

116 / 1137 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zajištění projektového managementu v rámci
projektu s názvem „Obnova místních komunikací Hradčanská, Jižní a Polní“ s firmou Innova Int.
s.r.o. za částku 22 990 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
6.

Příkazní smlouva INNOVA na zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem
„Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“
Příloha 116-5.

116 / 1138 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zajištění projektového managementu v rámci
projektu s názvem „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou“ s firmou Innova
Int. s.r.o. za částku 27 830 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
7.

Skauti, umístění lodního kontejneru pro potřeby skautů

Ing. Jan Bolek seznámil radu obce s dalšími možnými variantami umístění kontejneru se zázemím
oddílu Albatros. Umístění bude na pozemku 679/1. Aktuálně je několik variant. Příloha 116-6.
116 / 1139 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby vypověděl nájemní smlouvu zahrádky č.
14, nebo části zahrádek 13 i 14 v areálu u knihovny po dohodě s Ing. Bolkem dle optimální
varianty umístění kontejneru pro potřeby skautů – oddíl Albatros.
8.

Odvodňovací potrubí na obecním pozemku – pan Hxxx
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Pan Holas (vlastník stavební jámy na pozemku p.č. 48) požádal o napojení odvodňovacího potrubí na
stávající meliorační hlavník na pozemku obce. Pan Petr Lička tvrdí, že tato část meliorace nefunguje
(zanesená) a mohlo by to vést k podmáčení DZ. Příloha 116-7.
116 / 1140 Rada obce jednomyslně zamítá žádost pana Hxxx o napojení odvodňovacího potrubí ze
stavební jámy na pozemku p.č. 48 do hlavníku na pozemku 2106/15 ve vlastnictví obce
Vřesina.
9.

Žádost o zřízení elektrické přípojky pro parcelu 1140/9
Jedná se o zahrádku za dolní bývalou Jednotou. Příloha 116-8.

116 / 1141 Rada obce rozhodla jednomyslně, že vydá souhlas na řešení elektrické přípojky z parcely
1140/2 (stožár ČEZ), pokud bude přípojka vedena kolmo k hranici pozemku 1140/8 a dále
mimo pozemek 1140/2.
10. Žádost o dotaci SK Vřesina LT
SK Vřesina LT žádá o dotaci na rok 2021. Příloha 116-9.
116 / 1142 Rada obce jednomyslně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu obce ve výši 40 000 Kč mezi obcí Vřesina a SK Vřesina LT, z.s., IČO: 01641468, se
sídlem 74285 Vřesina, Plzeňská 358, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně jejím podpisem.
11. Odkup obecního pozemku p.č. 1260/2
Nabídky přišly na základě záměru, který byl zveřejněn v průběhu prázdnin. Jediná nabídka ze tří byla
korektní.
116 / 1143 Rada obce rozhodla jednomyslně nevybrat žádného zájemce o koupi pozemku p.č. 1260/2
v k.ú. Vřesina u Bílovce a pověřuje starostu obce, aby zveřejnil záměr na pronájem tohoto
pozemku.
12. Žádost o kácení porostu nad dětským hřištěm a tenisovými kurty
Rada obce se opakovaně vrací k záměru vymýtit svah nad dětským hřištěm a tenisovými kurty. Další
postup bude stanoven po rozhodnutí obecního úřadu. Žádost za obec podá pan Pavel Pokorný.
13. Vyhodnocení nabídek na kolumbárium
Obec obdržela ve lhůtě pouze jednu nabídku na stavbu kolumbária. Jedna z oslovených firem se
omluvila z účasti, ostatní nepodaly nabídku. Předložená nabídka má všechny zákonné náležitosti. Nabídková
cena docela výrazně překračuje cenu v rozpočtu obce. Příloha 116-10.
116 / 1144 Rada obce rozhodla zadat stavbu kolumbária dle projektu MR Design s.r.o. firmě Peroutka
DopStav, s.r.o., IČ 29393582, za cenu 2 782 213 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1
116 / 1145 Rada obce souhlasí jednomyslně, aby starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření pro
krytí nákladů na stavbu kolumbária na zasedání ZO v září 2021, a po schválení navýšení
rozpočtu v ZO je starosta oprávněn podepsat smlouvu o dílo na stavbu kolumbária s firmou
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Peroutka DopStav, s.r.o., IČ 29393582, za cenu 2 782 213 Kč vč. DPH.
14. Název pěší uličky z ulice Hlavní ke zdravotnímu středisku
Letopisecká komise na výzvu starosty navrhuje pojmenovat bezejmenný chodník ke zdravotnímu
středisku jménem „V Dolu“, což odkazuje na původní charakteristiku předmětného území (rokle, v místním
nářečí důl). Pojmenování je motivováno faktem, že se projektuje oprava chodníku, který je dnes důležitou
pěší přístupovou cestou ke Zdravotnímu středisku.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1
15. Žádost o povolení uložení vodovodní přípojky - Kxxx/xxxx - bezvýkopovou technologií
Investoři stavby RD, manželé Mxxx Kxxx, nar. xxxxx a Mxxx Kxxx, nar. xxxxx, oba trvalý pobyt xxxxx742
85 Vřesina, jsou majiteli pozemku parc. č. 1956/3, k. ú. Vřesina u Bílovce a v rámci novostavby RD dostali od
obce Vřesina povolení k uložení vodovodní přípojky výkopem podél tělesa místní komunikace ulice
Lázeňská, parc. č. 2121/1 k. ú. Vřesina u Bílovce.
Z výše uvedených důvodů požádala realizační firma AROWANIE STAV s.r.o., IČ 07949782, Na Výsluní
196/13, 747 94 Dobroslavice, zastoupená jednatelem: Ing. Bc. Radim Lukáš DiS., nar. xxxx, xxxxx, 747 94
Dobroslavice, o povolení stavebních prací v místní komunikaci ulici Lázeňská. Na rozdíl od původně
vydaného rozhodnutí č. 01/2020, ve kterém měla být vodovodní přípojka vedena výkopem v zeleném pásu
podél komunikace, požádala realizační firma o povolení provedení vodovodní přípojky bezvýkopovou
technologií dle přiloženého schéma. Jedná se o vyhloubení startovací a kontrolní jámy a šesti kontrolních
sond. Startovací jáma na křižovatce ulic Lázeňská a Selská o rozměrech 2,7 x 1,2 m a kontrolní jáma v ulici
Lázeňská před pozemkem parc. č. 1956/3 k. ú. Vřesina u Bílovce o rozměrech 1,5 x 0,8 m. Kontrolní sondy
budou mít rozměr 0,5 x 0,5 m. K této stavbě byl vydán souhlas obce Vřesina s předmětným zvláštním
užíváním vydaný usnesením rady obce dne 5. října 2020 č. 83/836. Odpovědnou osobou za průběh prací je
Ing. Bc. Radim Lukáš DiS, tel.: 607 182 968. Práce proběhnou v termínu 08/2021 – 09/2021 bez omezení
dopravy.
116 / 1146 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s provedením protlaku v zeleném pásu podél místní
komunikace ulice Lázeňská na pozemku v majetku obce parc. č. 2121/1 k.ú. Vřesina u Bílovce,
pro napojení vodovodní přípojky v rámci novostavby rodinného domu na pozemku parc. č.
1956/3 v k. ú. Vřesina u Bílovce podle přiloženého schématu.
16. Zřízení přípojky 400 V na hřišti pro potřeby obecních akcí
Pan Pavel Pokorný připomíná, že v prostoru fotbalového hřiště není zřízena vhodná elektrická
přípojka pro stánkaře při obecních akcích.
116 / 1147 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Pavla Pokorného, aby obstaral zřízení přípojky 3x400V
v prostoru fotbalového hřiště pro potřeby obce při obecních akcích typu „den obce“.
17. Smlouva na zpracování žádosti o demolici RD č.p. 167.
Starosta dojednal s firmou Euro Grant Investment s.r.o. se sídlem: Reální 172/2, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 02323028, kterou zastupuje jednatelka firmy Ing. Lucie Žurková, smlouvu na
zpracování žádosti o dotaci na demolici RD č.p. 167 včetně hospodářské budovy. Smlouva je v příloze č.
116-11.
116 / 1148 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na demolici
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RD č.p. 167 a přilehlých objektů na parcele č. 3 v k.ú. Vřesina u Bílovce s firmou Euro Grant
Investment s.r.o., IČ: 02323028, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. Klimatizace ve zdravotním středisku
Ing. Michal Král předkládá řešení pro zubní ordinaci od stejného dodavatele, jako předchozí ordinace.
Instalace musí být realizována tak, aby instalační prvky a venkovní jednotka neznehodnotily vzhled objektu,
zejména při pohledu z ulice Malá strana.
116 / 1149 Rada obce schvaluje instalaci klimatizace pro ordinaci zubního lékaře od stejného dodavatele,
jako předchozí ordinace a pověřuje Ing. Michal Krále zabezpečením dodávky. Instalace musí
být realizována tak, aby instalační prvky a venkovní jednotka neznehodnotily vzhled objektu
zdravotního střediska, zejména při pohledu z ulice Malá strana.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 3. 9. 2021
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