OBEC VŘESINA

Zápis č. 114/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 2. 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.

Návrh nového řešení dětského hřiště na Nové Plzni
Obnovit jednání LČR – okolí hřiště DTJ
Věcné břemeno na hřišti pro DTJ
Úprava svahu na ul. Sportovní
Žádost o dotaci na provedení kabaretu - Jxxx Hxxx
Stanovisko obce Vřesina k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
ul. Malá Strana - Hxxx
7. Dotace SFDI na chodníkové těleso do Poruby
8. Projekt jezu + oprava koryta Vřesinky

1.

Návrh nového řešení dětského hřiště na Nové Plzni

Rada obce se sešla na pozemku DTJ v 17:00, aby opakovaně zvážila velikost a umístění hřiště. Starosta
po konzultaci se starousedlíky a starostou DTJ panem Vajdou navrhuje omezit hřiště na cca 8 x 15 m – příloha
114-1. Smyslem je, aby zůstala zachována co největší hrací plocha pro míčové hry.
114 / 1117 Rada obce jednomyslně přehodnotila umístění dětského hřiště na parcele 1335 a rozhodla
přepracovat zadání tak, aby plocha dětského hřiště nepřekročila cca 8 x 15 m dle přílohy č. 1141. Dopadová plocha bude z gumových zatravňovacích dlaždic s potřebným certifikátem pro
dětská hřiště. Výzvu na zakázku zpracuje Ing. Michal Král.
2.

Obnovit jednání LČR – okolí hřiště DTJ

Před řadou let bylo zahájeno jednání. Když se blížilo finální rozhodnutí, došlo k reorganizaci LČR a bude
asi třeba začít jednat znovu. Obnovení jednání zajistí starosta.
3.

Věcné břemeno na hřišti pro DTJ

Aby bylo možné podat žádost o dotaci na dětské hřiště na Sportovní ulici, je nezbytně nutné dořešit
věcná břemena (zbavit pozemek s dětským hřištěm u tenisových kurtů břemene). DTJ požaduje výměnou
věcné břemeno na části pozemku 1131/2. Pan Vajda nechá zpracovat zaměření, starosta dojedná s Mgr.
Kučerou přípravu smlouvy.
4.

Úprava svahu na ul. Sportovní

Bylo už jednou soutěženo, ale nestihnul se termín v období vegetačního klidu. Starosta navrhuje
oslovit paní Věru Filipovou, aby navrhla vhodné řešení – kompletní postup a návrh na osázení svahu s cílem
dosáhnout funkčního i estetického řešení s minimálními nároky na údržbu. Zajistí starosta.

5.

Žádost o dotaci na provedení kabaretu - Jxxx Hxxx

Pan Jxxx Hxxx, trvalý pobyt xxxxx Ostrava - Poruba, žádá o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
uspořádání vystoupení tvůrčí skupiny Hrdobci (IČ 08070997). Požadovaná podpora 20 tis. Kč (45 %
předpokládaných nákladů). Příloha č. 114-2.
114 / 1118 Rada obce jednomyslně schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro fyzickou osobu
podnikající pana Jxxx Hxxx, tvůrčí skupina Hrdobci, IČ 08070997, na uspořádání vystoupení
kabaretu Hrdobci dle přílohy 114-2 ve výši 20 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
6.

Stanovisko obce Vřesina k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci ul.
Malá Strana - Hxxx

Odůvodnění: investoři stavby RD, Mxxx Hxxx, nar. xxxxx, trvalý pobyt xxxxx Dolní Lhota a Lxxx Hxxx,
nar. xxxxx, trvalý pobyt xxxxx Horní Lhota, majitelé pozemku parc. č. 277 k. ú. Vřesina u Bílovce (dále jen
Pozemek), zastoupeni na základě plné moci ze dne 19.04.2021 zmocněncem, fyzickou osobou oprávněnou k
podnikání: Ing. Martin Grygar, trvalý pobyt xxxxx, podali v rámci novostavby RD „NOVOSTAVBA RODINNÉHO
DOMU na pozemku parc. č. 277 k. ú Vřesina u Bílovce“ (dále jen Stavba) žádost o povolení připojení Pozemku
na pozemní komunikaci ul. Malá Strana a o souhlasné stanovisko obce nezbytné pro územní řízení a stavební
povolení v souvislosti s realizací Stavby. Žádost se týká připojení Pozemku na místní komunikaci ul. Malá
Strana v majetku obce, ležící na pozemku parc. č. 2122, k. ú. Vřesina u Bílovce dle přiložené projektové
dokumentace zpracované Ing. Martinem Grygarem v březnu 2021 (č.v. DSP-D.1-IO05-ZPL-101). Dopravní
inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava ve svém závazném stanovisku č.j. KRPT-109595-1/ČJ-2021070706 ze dne 28. června 2021 souhlasí s připojením Pozemku k místní komunikaci ul. Malá Strana, parc. č.
2122, vše k. ú. Vřesina u Bílovce, za podmínek stanovených ve výše uvedeném závazném stanovisku, které je
přílohou žádosti. Tyto podmínky budou následně součástí vydaného rozhodnutí.
114 / 1119 Rada obce Vřesina ve věci připojení pozemku parc. č. 277 na místní komunikaci ul. Malá Strana
na pozemku parc. č. 2122, vše k. ú. Vřesina u Bílovce jednomyslně souhlasí s připojením
pozemku parc. č. 277 na místní komunikaci ul. Malá Strana ležící na pozemku parc. č. 2122, vše
k. ú. Vřesina u Bílovce dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem
Grygarem v březnu 2021 (č.v. DSP-D.1-IO05-ZPL-101) a dle podmínek stanovených v závazném
stanovisku Dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava č.j. KRPT-1095951/ČJ-2021-070706 ze dne 28. června 2021.
7.

Dotace SFDI na chodníkové těleso do Poruby

Starosta informuje radu, že obci byla schválená dotace ve výši 2 477 413 Kč. Smlouva o dílo je
podepsaná, definitivní termín není stanoven – proběhne jednání s dodavatelem a projektantem kvůli potížím
s dodávkou některých materiálů.
8.

Projekt jezu + oprava koryta Vřesinky
Pan Jiří Augustin připraví zadání pro opravu jezu a úpravu koryta potoka Vřesinky.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 5. 8. 2021
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