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Zápis č. 142/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 4. 2022
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Výběrové řízení na likvidaci sedimentu - káčák
Výzva kolumbárium - zpevněné plochy
Výzva na modernizaci šaten na hřišti
Výzva na „POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ“
Sjezd na parc. 322
Uložení zeminy ze stavby dětského hřiště ve Sportovní ulici
Nový zaměstnanec – pan Jaroslav Bártek
Úkryty obyvatel
Operační program Životní prostředí 2021- 2027 – nové výzvy
Informace o jednání s OVAK
Schválení použití finančních prostředků z investičního fondu na zastínění části oken v budově MŠ
(třída Kuřátka) venkovními žaluziemi.
12. Definitivní schválení výzvy na dětské hřiště na Plzeňské ulici
13. Pozvat komisi stavební – zadání chodníku od DZ na Topolovu přes Kačák

1.

Výběrové řízení na likvidaci sedimentu - káčák

Starosta předkládá návrh neprohlubovat v původním předpokládaném rozsahu Káčák. Dle Ing,
Jaroše nemá smysl ho více prohlubovat. Nepůjde nikdy vypustit, protože dno bude níže, než dno
Vřesinky.
142 / 1408 Rada obce rozhodla pokračovat v řešení revitalizace Kačáku odstraněním sedimentu ve
vrstvě 75 cm.
HLASOVÁNÍ: 4-1-0
2.

Výzva kolumbárium - zpevněné plochy

Pro dokončení kolumbária je nutné zveřejnit výzvu na dokončení zpevněných ploch. Nikdo z členů
rady se k výzvě nepřihlásil, výzvu zpracuje starosta.
142 / 1409 Rada obce schvaluje jednomyslně zveřejnění výzvy na stavbu zpevněných ploch na
hřbitově v souvislosti se stavbou kolumbária dle podkladů Ing. Romana Diehela po
ukončení zakázky s firmou Peroutka Dopstav dohodou. Výzvu zpracuje starosta.
3.

Výzva na modernizaci šaten na hřišti

Výzva je kompletně připravená a projednaná se všemi zúčastněnými stranami, smlouva připravená
ve spolupráci s Mgr. Kučerou. Ve výzvě bude klauzule, že stavba se bude realizovat pouze v případě, že

obec obdrží dotaci „KABINA“ od Národní sportovní agentury. Autor výzvy Ing. Augustin umístí výzvu na
profilu obce. Příloha 142-1.
142 / 1410 Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním výzvy na modernizaci šaten na hřišti „U
Opusty“ na profilu obce; ve výzvě bude podmínka, že stavba se bude realizovat pouze
v případě získání dotace od Národní sportovní agentury.
4.

Výzva na „POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU STROMŮ“

Pan Jiří Augustin předkládá výzvu. S ohledem na to, že se jedná o druhou etapu už jednou
soutěžené zakázky, bude o cenovou nabídku požádána jediná firma – Safe Trees s.r.o. Výzva je v příloze č.
142-2.
5.

Sjezd na parc. 322

Na základě opakovaného požadavku vlastníků přilehlých nemovitostí, aby byl řešen stávající
nevyhovující stav obecního pozemku parc. č. 322 k.ú. Vřesina u Bílovce, byla vypsána dvě kola
výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace. Z jedenácti oslovených projekčních firem a
projektantů do soutěže nikdo nepodal cenovou nabídku. Rada obce následně oslovila Ing. Romana Dihela
ze společnosti MR Design, aby společně s autorizovaným inženýrem dopravních podal cenovou nabídku
na výškové a terénní řešení této lokality. Tato cenová nabídka je předkládána radě k posouzení vč. návrhu
smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto zápisu č. 142-3.
142 / 1411 Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Romana Diehela, MR Design CZ, s.r.o. se
sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00, Ostrava – Poruba ve výši 77 tis. Kč. bez DPH podanou
na základě výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –
Sjezd na ulici Hlavní, parc. č. 322“ na zhotovení projektové dokumentace pro řešení této
plochy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
6.

Uložení zeminy ze stavby dětského hřiště ve Sportovní ulici

Při stavbě dětského hřiště NA Sportovní ulici bude nutné přemístit poměrně značné množství
zeminy (orné půdy) za účelem zarovnání terénu. Zemina bude uložena na pozemku parc. č. 1140/3 ve
vlastnictví obce a bude následně použitá k modelování terénu pro „pumptrack“. Další nadbytečná zemina
se umístí do prostoru vedle parkoviště u fotbalového hřiště 1140/21 a 1140/29, vše v k.ú. Vřesina u
Bílovce.
HLASOVÁNÍ: 4-1-0
7.

Nový zaměstnanec – pan Jaroslav Bártek

Starosta obce informuje radu obce, že do pracovního poměru do údržby obce nastoupí pan
Jaroslav Bártek. Je držitelem řidičského oprávnění na traktor a má zkušenosti s řízením strojů, ale bude se
podílet na veškerých sezónních pracích, stejně jako ostatní pracovníci údržby. Nástup od května 2022.
8.

Úkryty obyvatel

Starosta informuje radu obce, že byl zpracován dokument – seznam úkrytů v případě ohrožení.
Zpracoval Ing. Ondřej Mizera, předal Ing. Kovalovi na HZS MSK.
9.

Operační program Životní prostředí 2021- 2027 – nové výzvy

Starosta předává radě (emailem) přehled chystaných výzev z operačního programu ŽP na
následující období k prostudování. Příloha 142-4.
10. Informace o jednání s OVaK
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Starosta informuje radu o jednání s OVaK. V rámci jednání požádal o prodloužení platnosti dohody
o předávání odpadních vod. Objednal měření odpadních vod za účelem stanovení paušálu pro příští rok.
Příloha č. 142-5.
11. Schválení použití finančních prostředků z investičního fondu na zastínění části oken v budově MŠ
(třída Kuřátka) venkovními žaluziemi.
142 / 1412 Rada obce jednomyslně schvaluje žádost o použití finančních prostředků z investičního
fondu ZŠ a MŠ Vřesina ve výši 149.210 Kč, které budou použity na zastínění části oken v
budově MŠ (třída Kuřátka) venkovními žaluziemi.
12. Definitivní schválení výzvy na dětské hřiště na Plzeňské ulici
Ing. Michal Král předkládá radě definitivní opravenou verzi výzvy na ZMR na stavbu dětského hřiště
na Plzeňské ulici. Příloha 142-6.
142 / 1413 Rada obce schvaluje jednomyslně zveřejnění výzvy na stavbu dětského hřiště na ulici
Plzeňské.
13. Pozvat komisi stavební – projednat zadání chodníku od DZ na Topolovu přes Kačák
Pan Petr Lička předkládá myšlenku navázat chodník od DZ na ulici Topolovou přes Kačák a
eliminovat tak úzké místo – most přes Porubku pro pěší. Navrhuje pozvat komisi investiční a stavební a
požádat je o zpracování zadání.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 20. dubna 2022
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