OBEC VŘESINA

Zápis č. 94/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 11. 1. 2021
Přítomni:

omluven:

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

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.

1.

Ovládání vstupní brány na úložiště odpadů
Stavba plynové přípojky – manželé K***
Výběrové řízení na dětská hřiště
Smlouva na rybník – pan M***j V***
Svodidla na Sportovní ulici
Prominutí nájmu p V*** – prosinec
Oprava vrat garáže hasičské zbrojnice
Stravenkový paušál
Dotace Národní sportovní agentury
Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Vřesina
Žádost o dotaci – vodní skauti Albatros
Žádost o dotaci – SDH – dětský oddíl
Návrh na postup řešení kanalizace
Ukončení spolupráce s Ing. Hamšíkem - projekt kanalizace
Kácení dřevin

Ovládání vstupní brány na úložiště odpadů

94 / 919

2.

Rada obce jednomyslně schvaluje modernizaci vstupních vrat na úložiště odpadů včetně
dálkového ovládání prostřednictvím mobilního telefonu a pověřuje místostarostu obce, aby
s pracovníky údržby projednal a radě obce předložil návrh technického řešení. Neprodleně.

Stavba plynové přípojky – manželé K***

Investoři stavby RD, pan M*** K*** a paní M*** K***, oba bytem ***, majitelé pozemku parc. č.
1956/3 k. ú. Vřesina u Bílovce (dále Pozemek), zastoupeni na základě plné moci ze dne 16.09.2020
zmocněncem, právnickou osobou: MR Design CZ s.r.o., IČ 25388606, Nábřeží SPB 457/30, 708 00
Ostrava - Poruba, v rámci napojení Pozemku na rozvod STL plynu, požádali o vyjádření obce nezbytné
pro územní řízení a stavební povolení v souvislosti s realizací stavby „RD K*** objekt SO 03.04a –
PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU DN 32 PE 100 SDR 11“ (dále jen Stavba). Žádají o vyjádření k záměru
výstavby plynové přípojky, vydání souhlasu s dočasným záborem obecního pozemku a zvláštní užívání
místní komunikace ul. Lázeňská parc. č. 2121/1 po dobu realizace Stavby a vydání souhlasu se zřízením
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – plynové přípojky a o právu provést stavbu. Napojení
plynové přípojky v celkové délce cca 6,5 m bude realizováno dle projektové dokumentace vypracované
Ing. Romanem Diehelem a Ing. arch. Leonou Hon v 07/2020

94 / 920

Rada obce Vřesina ve věci realizace stavby plynové přípojky pro pozemek parc. č. 1956/3 k.
ú. Vřesina u Bílovce jednomyslně souhlasí:
• se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Lázeňská na pozemku parc. č. 2121/1 k. ú.
Vřesina u Bílovce v souvislosti s realizací Stavby;
• se stavbou plynové přípojky v délce cca 6,5 m v silničním pozemku místní komunikace
ul. Lázeňská parc. č. 2121/1 k. ú. Vřesina u Bílovce.

94 / 921

Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla
• zatížit pozemek obce parc. č. 2121/1 k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle geometrického
zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení plynové přípojky ve prospěch
pozemku parc. č. 1956/3 k. ú. Vřesina u Bílovce, ve vlastnictví majitelů: M*** K*** a
M*** K*** , oba bytem ***;
• uzavřít s vlastníky Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění,
provozování a údržbě uvedené přípojky. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH/přípojku;
• uzavřít s vlastníky pozemku parc. č. 1956/3 k. ú. Vřesina u Bílovce: M* K*** a M***
K***, oba bytem ***, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě plynové přípojky, ve prospěch pozemku parc. č. 1956/3 k. ú. Vřesina u Bílovce, a o právu
provést stavbu plynové přípojky v silničním pozemku parc. č. 2121/1 k. ú. Vřesina u
Bílovce dle projektové dokumentace vypracované Ing. Romanem Diehelem a Ing. Arch.
Leonou Hon v 07/2020.

3.

Výběrové řízení na dětská hřiště

94 / 922

4.

Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit zadání zakázky malého rozsahu na stavbu
dětských hřišť v lokalitě u tenisových kurtů (parcela 1110/1) a na Plzeňské ulici (parcela
1335) a pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy. Obě hřiště se budou stavět v rámci jedné
stavební akce, bude se soutěžit jeden zhotovitel pro obě stavby.

Smlouva na rybník – pan M*** V***

Starosta obce informuje radu, že proběhla společná jednání. Pan V*** předložil zcela novou
koncepci - verzi smlouvy, aktuálně zpracovává Mgr. Kučera. Jedná se o pachtovní smlouvu na delší dobu,
do smlouvy bude nezbytné zakomponovat nutnou opravu hráze, bezpečnostního přelivu, výtokového
potrubí apod. dle aktuálně dodaného projektu (Ing. Martin Jaroš). Tyto práce budou vyžadovat úplné
vypuštění nádrže a tím pádem slovení všech ryb. Bez usnesení.
5.

Svodidla na Sportovní ulici

Starosta obce navrhuje zřídit na Sportovní ulici nad dětským hřištěm svodidla, aby bylo dětské
hřiště chráněno. Zpracováním návrhu řešení – postupu, je pověřen pan Pavel Závada. Mělo by být
koordinováno s úpravou svahu – odstranění náletů, případně stabilizace svahu. Bez usnesení.
6.

Prominutí nájmu panu V*** – prosinec
Pan J*** V*** opakovaně žádá úlevu s ohledem na vládní opatření, viz příloha č. 94-1.

94 / 923
7.

Rada obce jednomyslně rozhodla s ohledem na vládní opatření poskytnout slevu na nájmu
nebytových prostor za prosinec 2020 panu J*** V*** ve výši 100%.

Oprava vrat garáže hasičské zbrojnice

Obec obdržela nabídky na opravu automatických vrat garáže hasičské zbrojnice (pravá strana).
Příloha 94-2.
94 / 924

Rada obce akceptuje levnější – dílčí - variantu opravy automatických vrat garáže hasičské
zbrojnice – výměna dvou lamel. Organizací opravy rada obce pověřuje velitele JSDH pana
Stanislava Drasticha.
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8.

Stravenkový paušál

S ohledem na nové možnosti přispívání na stravu předkládá starosta obce návrh aktualizace
„Směrnice k poskytování stravování zaměstnanců obce Vřesina“. Příloha 94-3.
94 / 925

9.

Rada obce jednomyslně schvaluje „Směrnici k poskytování stravování zaměstnanců obce
Vřesina“ dle přílohy č. 94-3, kterou se místo stravenek stanovuje „stravenkový paušál“ ve
výši 100 Kč.

Dotace Národní sportovní agentury

Starosta přeposílá informace o dotační výzvě radě a Ing. Řeháčkovi – zvážit, jestli jsme schopni
předložit žádost s nadějí na získání podpory. Příloha 94-4. Bez usnesení.
10. Přijetí daru pro ZŠ a MŠ Vřesina
94 / 926

Rada obce schvaluje přijetí daru v celkové výši 50.000,- od obecně prospěšné společnosti
Pomáháme školám k úspěchu IČ: 29005469 pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina,
okres Ostrava-město, příspěvkovou organizaci do rozpočtu na rok 2020 a jeho použitím v
souladu s darovací smlouvou. Rovněž souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce
ředitelky školy a všech zapojených pedagogů s příspěvkovou organizací pro plnění
projektových aktivit. Na základě tohoto souhlasu Rady obce může ředitelka školy uzavřít s
obecně prospěšnou společností „Pomáháme školám k úspěchu“ smlouvu o poskytnutí daru.

11. Žádost o dotaci – vodní skauti Albatros
Radě obce se předkládá žádost o poskytnutí dotace na provoz ve výši 19 000 Kč. Příloha 94-5.
94 / 927

Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Vřesina na financování provozních nákladů ve výši 19 000 Kč žadateli Junák – český skaut,
přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z.s., Opavská 26, 70800 OSTRAVA, oddíl Albatros Vřesina, a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

12. Žádost o dotaci – SDH – dětský oddíl
Sportovní vybavení a dovybavení klubovmy pro SDH mládež ve výši 45 tis. Kč. Odpovědná osoba
N*** M***. Příloha 94-6.
94 / 928

Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Vřesina na sportovní vybavení a dovybavení klubovny SDH ve výši 45 000 Kč žadateli SH ČMS
– sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

13. Návrh na postup řešení kanalizace
Rada obce na základě ukončení smlouvy s projektantem rekonstrukce kanalizačních řadů rozhodla
o vyjmutí nejkratšího úseku plánované kanalizace na ulici Pohoří a jeho zadání samostatnou
dokumentací. Výběrovým řízením na projekční činnost bude pověřen člen rady Ing. Jiří Augustin.
Tímto úsekem dojde k řešení prodloužení dosud neodkanalizované části pro 3 rodinné domy,
včetně návrhu jejich odkanalizování. Délka projektovaného úseku bude cca 60 m a bude ukončena na
pozemcích ve vlastnictví obce.
94 / 929

Rada obce jednomyslně rozhodla o zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ke
zhotovení projektové dokumentace prodloužení jednotné kanalizace na ulici Pohoří v délce
cca 60 m a pověřuje Ing. Jiřího Augustina přípravou výzvy, technického zadání a oslovením
vhodných dodavatelů v termínu do konce února 2021.

14. Ukončení spolupráce s Ing. Hamšíkem – projekt kanalizace
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Pan Hamšík jako poslední pokus nabídnul nové termíny a slevu. Příloha 94-7 a 94-8.
94 / 930

Rada obce jednomyslně trvá na svém původním stanovisku – ukončit spolupráci s Ing.
Hašíkem odstoupením od smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2018 a pověřuje starostu obce, aby
toto stanovisko sdělil panu Hamšíkovi písemně.

15. Kácení dřevin
V poslední době byla obec donucena odstranit řadu stromů, které ohrožovaly bezpečnost. Aktuálně
se předkládá žádost o skácení tůjí v prostoru před klubovnou skautů. Pověřen šetřením na místě a
vydáním rozhodnutí je pan Pavel Závada, který má tyto záležitosti v popisu práce. Příloha 94-9.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 14. 1. 2021
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