OBEC VŘESINA

Zápis č. 131/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 10. 1. 2022

Přítomni:

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

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.
16.
17.
18.
19.
1.

BRKO – návrh smlouvy od Mgr. Petra Kučery
Zákaz vjezdu Zákaz vjezdu „Kaménky“ (mimo zemědělské techniky)
Balkon Hasičárna
Schůzka k projektu T-mobile na vybudování optické sítě
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v obci
Dodatek ke smlouvě s Ing. Martinem Jarošem
Dodatek č. 02 smlouvy o dílo s OZO Ostrava
Smlouva o zajištění služeb na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků
Umístění kontejnerů pro Albatros
Kontejnery na textil – nový smluvní partner– Armáda spásy
Cena za pronájem DZ a smuteční síně
Platový výměr ředitelky školy dle nových tabulek
Opravy v DZ, odvodnění pozemku DZ
Dotace – stacionární měření environmentálních parametrů
Žádost o překop ulice Zahrádkářské – D***
Stav parketové podlahy v sále hasičské zbrojnice
Odkup nábytku v hospodě Na hřišti
Kontejnery na Záhumení na p.č. 400
Položkový rozpočet na kolumbárium

BRKO – návrh smlouvy od Mgr. Petra Kučery

Mgr. Petr Kučera předal návrh smlouvy na řešení sběru a likvidace BRKO. Návrh umožňuje vypsat
novou soutěž. Nastavuje rovné podmínky všem uchazečům. Podstata spočívá ve vytvoření předávacího
místa. Návrh smlouvy je v příloze č. 131-1. Mgr. Kučera se nabídnul, že zakomponuje toto řešení do
výzvy.
131 / 1274 Rada obce schvaluje zveřejnění výzvy na řešení svozu a likvidace BRKO v obci Vřesina.
HLASOVÁNÍ: 4 – 0 - 1
131 / 1275 Rada obce schvaluje smlouvu na řešení svozu a likvidace BRKO v obci Vřesina dle přílohy 1311.
HLASOVÁNÍ: 4 – 0 - 1
2.

Zákaz vjezdu Zákaz vjezdu „Kaménky“ (mimo zemědělské techniky)
Pan Petr Lička informuje radu obce, že se hromadí stížnosti na pohyb hlučných vozidel, která se

pohybují v areálu bývalého JZD a vjíždějí na pěšinu Kaménky. Řešením bude nová dopravní značka.
Současně bude zamezen příjezd na pěšinu z areálu JZD přes pozemek 2109/6 po dohodě s vlastníkem
panem C*** F***.
131 / 1276 Rada obce rozhodla jednomyslně instalovat na vjezdu na pěšinu Kaménky cca 40 m od
křižovatky s ulicí Selskou dopravní značku „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „mimo
zemědělské techniky“ a pověřuje pana Pavla Závadu, aby zařídil nezbytné formální
záležitosti.
131 / 1277 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Petra Ličku, aby sjednal s vlastníkem pozemku p.č.
2109/6 panem C*** F*** zřízení překážky pro zamezení průjezdu na pěšinu Kaménky.
3.

Balkon Hasičárna

Starosta obce upozorňuje, že technický stav balkonu v hasičské zbrojnici je dlouhodobě špatný.
Než bude zajištěna oprava, je třeba technický stav prověřit a provést opatření, aby nemohlo dojít ke
zranění osob opadávající omítkou.
131 / 1278 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Pavla Pokorného, aby zajistil prověření technického
stavu balkonu v hasičárně a zajistil provedení nezbytných opatření, aby nedošlo k úrazu
padající omítkou.
4.

Schůzka k projektu T-mobile na vybudování optické sítě

Starosta informuje, že schůzka s projektantem optické sítě a zástupcem investora proběhne dne
25. ledna od 13:30 za účasti starostky Čavisova a starosty Kyjovic. Bez usnesení.
5.

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v obci

131 / 1279 Rada obce ukládá kulturní komisi, aby zpracovala na rok 2022 kalendář s kulturními,
společenskými, sportovními a jinými akcemi v obci a předložila ho vedení obce.
6.

Dodatek ke smlouvě s Ing. Martinem Jarošem

Pan Jaroš má ve smlouvě o činnosti odpovědného zástupce z roku 2011 stanovenou hodinovou
sazbu 400 Kč. Starosta navrhuje navýšit sazbu na 500 Kč. Příloha 131-2.
131 / 1280 Rada obce jednomyslně souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. 21/2011 s Ing. M*** J***,
kterým se stanovuje nová hodinová sazba za činnost odpovědného zástupce ve výši
*** Kč/hod. a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

7.

Dodatek č. 02 smlouvy o dílo s OZO Ostrava
Jedná se o ceník dopravy, nájmu kontejnerů a manipulací s účinností od 1.1. 2022. Příloha 131-3

131 / 1281 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 02 smlouvy o dílo č. 07117084 s OZO Ostrava –
ceník dopravy, nájmu kontejnerů a manipulací s účinností od 1.1. 2022 a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
8.

Smlouva o zajištění služeb na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků

Dodatek ke smlouvě č. 07197005 s OZO Ostrava, kterým se stanovují ceny od 1. ledna 2022 nové
ceny za zajištění služeb na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků. Příloha 131-4.
131 / 1282 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 02 smlouvy o dílo č. 07197005 s OZO Ostrava –
ceník za zajištění služeb na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků 1.1. 2022 a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
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9.

Umístění kontejnerů pro Albatros

Je dojednána změna nájemních smluv v nájemci zahrádek č. 13 a 14 u MŠ. Petr Lička navrhuje
ještě jednou požádat o souhlas s průjezdem paní H*** a řešit zázemí Albatrosu u garáží na Nádražní
ulici. V kladném případě je třeba si vyžádat souhlas se stavbou plotu na jejich pozemku. Velikost
pozemku, který je třeba dojednat s vlastníkem, je v příloze 131-5.
131 / 1283 Rada obce ukládá Pavlovi Pokornému požádat vlastníky parcely č. 693/18 o souhlas
s pronájmem nebo věcným břemenem na parcele 693/18 ve prospěch parcely 693/16 –
jedná se o průjezd osobního vozidla kolem garáží na parcelu 693/16.

10. Kontejnery na textil – nový smluvní partner– Armáda spásy
S ohledem na dlouhodobou nefunkčnost sběru textilu a trvalý nepořádek v prostoru kontejnerů
starosta předkládá radě obce návrh smlouvy na sběr textilu s Armádou Spásy v České republice, z.s. se
sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ 40613411. Nový smluvní partner slibuje vývoz jednou
týdně pravidelně, v případě potřeby na výzvu do dvou dnů. Návrh smlouvy v příloze 131-6.
131 / 1284 Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o spolupráci při sběru a vývozu použitého textilu
s Armádou Spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ
40613411 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
131 / 1285 pověřuje starostu obce odstoupením od smlouvy na sběr a likvidaci textilního odpadu
s firmou TextilEco.
11. Cena za pronájem DZ a smuteční síně
S ohledem na rostoucí ceny
131 / 1286 Rada obce jednomyslně rozhodla navýšit cenu služeb v domě zahrádkářů a ve smuteční síni
cca 25% s ohledem na rostoucí ceny energií a pověřuje paní Ivetu Bártovou, aby zpracovala
nové ceníky služeb s tím, že ceny budou zaokrouhleny na celé desetikoruny.
12. Platový výměr ředitelky školy dle nových tabulek
Nový návrh je zpracován v souladu se změnou odměňování učitelů dle nařízení vlády.
131 / 1287 Rada obce schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ paní Mgr. Lenky Skýbové v souladu
s nařízením vlády dle přílohy č. 131-7.
HLASOVÁNÍ: 4-1-0
13. Opravy v DZ, odvodnění pozemku DZ
131 / 1288 Rada obce jednomyslně ukládá Pavlovi Pokornému zajistit plánované opravy
v kotelně/sklepě DZ (omítky, nové okno) a vyčištění šachty, přes kterou je odvodněn
pozemek DZ (parcela p.č. 36).
14. Dotace – stacionární měření environmentálních parametrů
Starosta obce předkládá návrh na podání žádosti o dotaci na měření hluku, případně dalších
parametrů v oblasti kvality životního prostředí, z programu PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2022, dotační titul 3.
131 / 1289 Rada obce jednosmyslně schvaluje podání žádosti o dotaci na měření hluku, případně dalších
parametrů v oblasti kvality životního prostředí, z programu „PODPORA OBNOVY A ROZVOJE
VENKOVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2022“, dotační titul 3.
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15. Žádost o překop ulice Zahrádkářské – D***
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta (TRABBAU, a.s. IČ 28582675,
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady, na základě plné moci) žádá o souhlas se stavbou zemní
elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 741/2 k.ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví manželů:
Ing. T*** D***, nar. ***, Ing. D*** D***, nar. ***, oba trvalý pobyt *****, 708 00 Ostrava a se
zvláštním užíváním místní komunikace ul. Zahrádkářská na pozemku parc. č. 771/1 k.ú. Vřesina u Bílovce
po dobu stavby. Stavba bude provedena svedením kabelu ze stávajícího nadzemního vedení po sloupu
JB 9/6 umístěného na okraji pozemku parc. č. 771/1 a dále překopem komunikace na pozemek parc. č.
741/2, vše k.ú. Vřesina u Bílovce, do nové přípojkové skříně SS 100 v pilíři v novém oplocení pozemku
dle přiložené projektové dokumentace vypracované Jindřiškou Wróblovou v 12/2021 (IP-12-8028421-1).
Překop bude proveden po polovinách tak, aby nedošlo k uzávěře komunikace. Realizací stavby
dojde k omezení plynulosti silničního provozu. V místě bude instalováno přechodné dopravní značení
odsouhlasené DI PČR V Ostravě – Vítkovicích.
Uložení sítí do silničního pozemku místní komunikace ul. Zahrádkářská bylo povoleno usnesením
Rady obce Vřesina č. 109/1063 ze dne 31.05.2021 a rozhodnutím č. 02/2021 ze dne 16.06.2021. Práce
proběhnou v termínu 24.01. – 02.02.2022 po dobu max. jednoho dne.
131 / 1290 Rada obce jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové přípojky
„Vřesina 742/1, příp. NNk“ pro pozemek parc. č. 741/2 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném
vlastnictví manželů: Ing. T*** D***, nar. ***, Ing. D*** D***, nar. ***, oba trvalý pobyt
*****, 708 00 Ostrava, dle projektové dokumentace vypracované Jindřiškou Wróblovou v
12/2021 (IP-12-8028421-1), na základě plné moci, pro investora stavby ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8.
131 / 1291 Rada obce jednomyslně souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Zahrádkářská
ležící na pozemku v majetku obce parc. č. 771/1 k.ú. Vřesina u Bílovce spočívajícím v překopu
komunikace se záborem cca 5 m2, s omezením provozu. Podmínkou je obnovení asfaltového
povrchu s přesahem minimálně 0,75 m. Práce proběhnou po dobu jednoho dne v termínu
24.01. – 02.02.2022.
16. Stav parketové podlahy v sále hasičské zbrojnice
Starosta oslovil pana Martina Šlechtu a posouzení stavu. Podle jeho názoru parkety vydrží ještě
desítky let. Po dokončení stavebních úprav je ochoten provést utažení, vybroušení, lakování). Bez
usnesení.
17. Odkup nábytku v hospodě Na hřišti
Pan P*** V***, pozůstalý po panu J*** V****, nabízí obci odprodej vybavení – venkovní lavice,
kuch. linka, sporák.
131 / 1292 Rada obce rozhodla neakceptovat nabídku na odkoupení vybavení hospody na hřišti.
HLASOVÁNÍ: 3 – 0 - 2
18. Kontejnery na Záhumení na p.č. 400
Pan Petr Lička, vlastník parcely p.č. 400, souhlasí s trvalým umístěním kontejnerů na tříděný
komunální odpad na předmětném pozemku: dva obecní kontejnery na BRKO, dva žluté na plasty a dva
modré na papír.
131 / 1293 Rada obce jednomyslně schvaluje zřízení trvalého stanoviště kontejnerů na tříděný
komunální odpad ve složení 2 x kontejner BRKO, 2 x kontejner na plast a 2 x kontejner na
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papír, a pověřuje starostu obce, aby v tomto duchu upravil smlouvu s OZO Ostrava.
19. Položkový rozpočet na kolumbárium
S ohledem na nejasnosti kolem stavby kolumbária starosta navrhuje, aby autor projektu zpracoval
položkový rozpočet na výrobu a montáž objektu kolumbária.
131 / 1294 Rada obce schvaluje požadavek na zpracování položkového rozpočtu na dodávku a montáž
kolumbária bez zpevněných ploch a pověřuje starostu obce, aby požadavek předal autorovi
projektové dokumentace.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 13. ledna 2022
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