OBEC VŘESINA

Zápis č. 100/2021 z jednání rady obce Vřesina dne 1. 3. 2021
Přítomni:

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.
1.

Hrobové místo
Likvidace porostů nad dětským hřištěm a tenisovými kurty
Odpuštění nájmu za nebytové prostory za únor 2021 - paní Karin Benešová
Schválení souhlasu se stavbou – odběr vody pro Skiareál Skalka
Mobilní rozhlas
Stížnost na kontejnerová stání v Hradčanské ulici
Nesouhlasné závazné stanovisko MMO k projektu na rekonstrukci rybníka V Oší.
Jarní prohlídky vodních toků 1. 4. v 10:00
Nájemní smlouva na byt na hřišti
Výzva na zakázku malého rozsahu – Dodávka a montáž klimatizace ve zdravotním středisku.
Rozšíření zpevněné plochy na kontejnery v Zahrádkářské ulici.

Hrobové místo

Paní R*** Z*** požádala o hrobové místo pro maminku, které v nedávné době zemřela. Byla údajně
přes 60 let občankou Vřesiny, i když v posledních letech měla trvalý pobyt jinde. Příloha 100-1.
100 / 981 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o pronájmu urnového hrobového místa s paní
R*** Z***.
2.

Likvidace porostů nad dětským hřištěm a tenisovými kurty

Vzhledem k tomu, že obec obdržela jednu předběžnou nabídku, která přesahuje 100tis. Kč, bude
zakázka zadána v jednoduchém VŘ. Výzvu zveřejnit neprodleně. Příloha 100-2.
100 / 982 Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu na zakázku malého rozsahu „Likvidace porostu sportovní ulice Vřesina“.
3.

Odpuštění nájmu za nebytové prostory za únor 2021 - paní Karin Benešová

Paní Karin Benešová, nájemce „Domu služeb“, předkládá radě obce žádost o prominutí nájmu za
měsíc únor s ohledem na nařízení vlády. Příloha 100-3.
100 / 983 Rada obce jednomyslně schvaluje žádost paní Karin Benešové o prominutí nájmů za „dům
služeb“ za měsíc únor 2021.

4.

Schválení souhlasu se stavbou – odběr vody pro Skiareál Skalka

Radě obce předložena žádost o souhlas se stavbou přivaděče vody pro zasněžování. Jsou dotčeny
dva pozemky ve vlastnictví obce Vřesina, 2933/8 v k.ú. Poruba a 2384/4 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Předmětné
pozemky budou na přístím zasedání ZO s velkou pravděpodobností předmětem směny a nebudou dále
v majetku obce. Příloha 100-4.
100 / 984 Rada obce souhlasí s umístěním stavby „Areál Skalka – odběr vody pro SKI areál“.
HLASOVÁNÍ: 4 – 0 – 1
5.

Mobilní rozhlas
Starosta seznámil radu obce s aplikací „mobilní rozhlas“. Rada nemá o aplikaci zájem, je nadbytečná.

6.

Stížnost na kontejnerová stání v Hradčanské ulici

Starosta informuje o opakované stížnosti od manželů T***. Požádá Mgr. Kučeru o kvalifikovanou
odpověď.
7.

Nesouhlasné závazné stanovisko MMO k projektu na rekonstrukci rybníka V Oší.
Viz příloha č. 100-5.
V dané situaci asi není jiné východisko, než zajistit požadované dokumenty.

100 / 985 Rada obce ve věci projektu rekonstrukce rybníka V Oší:
• bere na vědomí záporné koordinované stanovisko MMO odboru ŽP ze dne 20. ledna
2021;
• rada obce jednomyslně pověřuje Ing. Martina Jaroše, jako autora projektu, aby
zajistil/objednal požadované dokumenty dle přílohy č. 100-5 tohoto zápisu.
8.

Jarní prohlídky vodních toků 1. 4. v 10:00

Budou se (snad) konat fyzicky. Za obec Petr Lička, neformálně také Marcel Vajda, protože je
obyvatelem nejvíce ohrožené nemovitosti.
9.

Nájemní smlouva na byt na hřišti

Po uvolnění bytu dřívějším správcem hřiště má nový správce zájem o pronájem s možností trvalého
pobytu. Příloha 100-6.
100 / 986 Rada obce rozhodla jednomyslně pronajmout obecní byt na adrese Sportovní 770 manželům:
H*** M***, H*** I***. Cena nájmu 80 Kč/m2, což činí 5 760 Kč měsíčně. Úhrada za dodávku
vody a odvádění odpadních vod je stanovena paušálně dle vyhlášky 428/2001 Sb. a pro 4 osoby
činí 974 Kč/měsíc. Cena za otop je stanovena paušálně ve výši 846 Kč měsíčně dle rozpočítaných
nákladů. Nájem se uzavírá od 1. dubna 2021 na dobu určitou do konce roku 2022. Rada obce
pověřuje starostu obce, aby nájemní smlouvu podepsal.
10. Výzva na zakázku malého rozsahu – Dodávka a montáž klimatizace ve zdravotním středisku.
Pan Michal Král zpracuje výzvu na dodávku a montáž klimatizace ve zdravotním středisku.
11. Rozšíření zpevněné plochy na kontejnery v Zahrádkářské ulici
Pan Petr Lička předkládá radě obce nabídku na realizaci rozšíření zpevněné plochy pro kontejnery na
tříděný odpad v Zahrádkářské ulici. Cílem je zvýšit kapacitu s ohledem na dlouhodobý trvalý růst objemu
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tříděného odpadu. V souvislosti se změnou odpadové legislativy se dá očekávat dlouhodobě růst potřeby.
Nabídka je zpracovaná na základě přímého oslovení dodavatele v souladu se směrnicí o zadávání zakázek
malého rozsahu.
100 / 987 Rada obce souhlasí s nabídkou na rozšíření kontejnerového stání pro tříděný odpad v
Zahrádkářské ulici od firmy Peroutka DopStav, s.r.o., za částku 94 200 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 4 – 0 - 1

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Anonymizovaný zápis byl proveden dne 19. 4. 2021
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