OBEC VŘESINA

Zápis č. 141/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 28. 3. 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.

1.

R*** U*** – plot na hranici pozemků
Dodatek ke smlouvě – stavba dětského hřiště na Sportovní ulici
Ing. Tomáš Ivanský – úpravy na medové louce
Komise pro rozvoj obce
Oprava kanalizačních vpustí na Břidličné
Úhrada 150 tis. na podporu Ukrajiny – schválení účtu pro převod
Nebezpečné stromy na pozemku 668/2
Schválení smlouvy na dotaci – měření hluku z provozu 5x
Příkazní smlouva INNOVA – žádost o dotaci a výběrové řízení na opravu MK
Schválení výzvy na mobilního operátora
Stanovisko obce Vřesina k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci ul. T***
Prošetření stížnosti na „obtěžování kouřem“
Výzva na realizaci zpevněných ploch na Hřbitově
Změna rozpisu rozpočtu č. 3/2022
Smlouva na stavební dozor – dětské hřiště na Sportovní ulici

R*** U*** – plot na hranici pozemků

Pan R*** U***, vlastník sousedního pozemku parc. číslo 33, požádal o odkoupení části obecního
pozemku viz příloha 141-1. Jedná se o kompetenci ZO. Musí se nejprve zpracovat geometrický plán,
potom zveřejnit záměr a teprve potom dát do programu ZO. Geometrické zaměření zajistí Petr Lička,
zveřejnění záměru a zařazení do programu ZO starosta.
Současně musí vzniknout „projekt“ na úpravu dolního vjezdu na zahradu DZ a přístup k zadním
dveřím + nové oplocení kolem celého objektu.
2.

Dodatek ke smlouvě - stavba dětského hřiště na Sportovní ulici

Již při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel upozornil, že ve slepém rozpočtu chybí úprava terénu a
s tím související položky. Obec není aktuálně schopná zajistit srovnání terénu, proto obec vyzvala
zhotovitele, zda je schopen terénní úpravy provést v rámci stavby na základě dodatku ke smlouvě. Obec
obdržela nabídku (příloha 141-2). Vzhledem k tomu, že i po tomto navýšení ceny by měl vybraný
zhotovitel nejnižší cenu, přijala rada usnesení:
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Rada obce schvaluje Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo „Dětské hřiště na Sportovní ulici ve
Vřesině“ se zhotovitelem MERAT s.r.o., IČ 04817711, kterým se upravuje rozsah plnění na
základě požadavku obce dle přílohy č. 141-2 a navyšuje cena díla o částku 353 769,13 Kč
bez DPH, a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.

HLASOVÁNÍ: 3-0-2
3.

Ing. Tomáš Ivanský – úpravy na medové louce
Pan Ivanský se dohodl s panem Ličkou na součinnosti. Není předmětem zápisu.

4.

Komise pro rozvoj obce

Komise za účasti Ing. Nedělníka se sešla k diskusi o studii, která byla předmětem dotace pro
spolek Vřesinská příroda. Vše v návaznosti na plánované komplexní pozemkové úpravy. Po skončení
jednání pan Petr Nedělník starostu emailem informoval, že se už ve věci nebude angažovat a dotaci
nebude čerpat.
5.

Oprava kanalizačních vpustí na Břidličné

Starosta uvádí, že občané si stěžují na dvě kanalizační vpusti, které vyčnívají nad vozovku. Dle
názoru členů rady je třeba opravit komunikaci v okolí včetně podloží, aby se vozovka dále nepropadala.
Bude zařazeno do plánu oprav MK rok 2023. Bez usnesení.
6.

Úhrada 150 tis. na podporu Ukrajiny – schválení účtu pro převod

Pan Pavel Pokorný navrhnul na ZO projednání finanční podpory pro Ukrajinu ve výši 150 tis. Kč.
Peníze mají být převedeny na účet ukrajinské ambasády v Praze, ale číslo účtu není součástí zápisu. Paní
Jana Rašíková dohledala jediný účet ukrajinské ambasády v Praze v médiích, ten je ovšem určený
výhradně na zbraně.
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Rada obce schvaluje úhradu částky na podporu Ukrajiny proti ruské agresi na účet
304452700/0300 a pověřuje paní Rašíkovou, aby provedla převod částky 150 tis. Kč na
uvedený účet.

HLASOVÁNÍ : 4-1-0
7.

Nebezpečné stromy na pozemku 668/2

Na uvedené parcele jsou nemocné stromy, které by případným pádem mohly ohrozit děti v
prostoru školní zahrady. Ředitelka školy provedla organizační opatření, ale je třeba zajistit likvidaci
stromů. Starosta osloví vlastníka parcely 668/2 s cílem zajistit pokácení nemocných stromů, které
ohrožují bezpečnost dětí na školní zahradě.
8.

Schválení smlouvy na dotaci – měření hluku z provozu

Obec požádala o podporu na měření hluku z provozu z dopravy, zejména ve vztahu k silnici I/11.
Dotaci máme schválenou, je třeba podepsat smlouvu – příloha 141-3. Je třeba rovněž oslovit potenciální
dodavatele (výrobce je zřejmě pouze jeden). Podmínky čerpání dotace jsou v příloze č. 141-4.
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9.

Rada obce schvaluje smlouvu s MSK o poskytnutí neinvestiční dotace v max. výši
78 200 Kč na realizaci projektu „Měření hlukové zátěže z dopravy ve Vřesině“ a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

Příkazní smlouva INNOVA – žádost o dotaci a výběrové řízení na opravu MK
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Jedná se o opravu ulice Malá Strana, celá záležitost bude svěřena firmě INNOVA. Příloha 141-5.
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Rada obce jednomyslně schvaluje příkazní smlouvu č. OP-21-3384 na administraci žádosti
o dotaci a administraci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na obnovu ulice
Malá Strana s firmou INNOVA Int. s.r.o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

10. Schválení výzvy na mobilního operátora
Starosta obce předkládá radě obce nabídku O2 na úpravu ceny za mobilní telefony a související
služby (SIM karty v EZS apod.). Příloha 141-6.
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Rada obce se seznámila s nabídkou na aktualizaci cen za mobilní služby ze strany O2 a
pověřuje starostu obce, aby zajistil nabídku od zbývajících dvou operátorů – T-Mobile a
Vodafone.

11. Stanovisko obce Vřesina k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci ul. T***
Investoři stavebních úprav RD ve společném vlastnictví manželů: S*** D***, nar. *** a M***
D***, nar. ****, oba trvalý pobyt ***** Vřesina, zastoupeni na základě plné moci ze dne 10.03.2022
právnickou osobou: 1stavebníprojekce s.r.o., IČ 06156991, se sídlem Bří. Sedláčků 828/51, 721 00
Ostrava - Svinov (dále jen „Žadatel“), podali v rámci stavby „Stavební úpravy RD ***** Vřesina“ (dále jen
„Stavba“) žádost o povolení připojení pozemku parc. č. 796/1 k. ú. Vřesina u Bílovce (dále jen
„Pozemek“) na pozemní komunikaci ul. *** 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. *** v majetku obce, ležící na pozemku parc. č. 1042 k. ú. Vřesina u Bílovce, dle přiložené projektové
dokumentace zpracované Ing. Lukášem Kozákem v únoru 2022 (č.v. C.3). Dopravní inspektorát
Městského ředitelství policie Ostrava ve svém závazném stanovisku č.j. KRPT-58908-2/ČJ-2022-070706
ze dne 25.03.2022 souhlasí s připojením Pozemku k místní komunikaci ul. ***, parc. č. 1042, k. ú.
Vřesina u Bílovce, za podmínek stanovených ve výše uvedeném závazném stanovisku, které je přílohou
žádosti. Tyto podmínky budou následně součástí vydaného rozhodnutí.
141 / 1404

Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s připojením pozemku parc. č. 796/1 na místní
komunikaci ul. *** ležící na pozemku parc. č. 1042, vše k. ú. Vřesina u Bílovce, dle
přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Lukášem Kozákem v únoru 2022 (č.v.
C.3) a dle podmínek stanovených v závazném stanovisku Dopravního inspektorátu
Městského ředitelství policie Ostrava č.j. KRPT-58908-2/ČJ-2022-070706 ze dne 25. 03.
2022 a vybudováním sjezdu.

12. Prošetření stížnosti na „obtěžování kouřem“
Starosta informuje radu, že stížnost na obyvatele RD č.p. *** byla prošetřena MMO, snad to bylo
poučení.
13. Výzva na realizaci zpevněných ploch na Hřbitově
Betonářská část díla je hotová, je třeba vysoutěžit dokončení zpevněných ploch včetně napojení
na stávající chodníky na hřbitově a včetně elektrického osvětlení v dlažbě. Podklady (slepý rozpočet)
připarvil Ing. Diehel. Výzvu zpracuje starosta.
141 / 1405

Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění výzvy na realizaci zpevněných ploch, které
budou součástí kolumbária a budou navazovat na stávající chodníky na hřbitově, dle
podkladů dodaných autorem Ing. Romanem Diehelem. Výzvu zpracuje starosta
neprodleně.

14. Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2022
Paní Jana Rašíková předkládá návrh změny rozpisu rozpočtu obce. Příloha 141-7.
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Rada obce bere na vědomi Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2022

15. Stavební dozor na dětském hřišti
Starosta obce navrhuje pro stavbu dětského hřiště na Sportovní ulici uzavřít smlouvu na službu
TDI s firmou QC UNI s.r.o., Na kopci 2685, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07542267. Výkonným pracovníkem
je Ing. Petr Jasek, se kterým má obec dlouhodobou zkušenost.
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Rada obce schvaluje objednávku na služby TDI pro firmu QC UNI s.r.o., Na kopci 2685,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 07542267, kde výkon TDI bude provádět Ing. Petr Jasek. Měsíční
úhrada nepřekročí 20 tis. Kč.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 4. dubna 2022
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