OBEC VŘESINA

Zápis č. 144/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 2. 5. 2022
Přítomni:

Hosté:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
předseda FV
předseda KV

Schůze svolána na 17:00 na fotbalovém hřišti, pokračování na obecním úřadu od 18:00 vyhodnocováním
nabídek na zakázky.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

Pohovor s vedením předsedou FC Vřesina, správa hřiště, provoz restaurace
Vyhodnocení nabídek – „LIKVIDACE SEDIMENTU TŮNĚ“ – Kačák, 2. kolo
Vyhodnocení nabídky na stavbu „REKONSTRUKCE BUDOVY FC VŘESINA“
Vyhodnocení nabídek na stavbu „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PLZEŇSKÁ“
Stavba dětského hřiště Sportovní
VO na chodníku do Poruby
Nová smlouva na provoz webových stránek obce
Žádost o dotaci – Hospic Andělé stromu života p.s.
Najít řešení na osvětlení ulice Na Potůčku
Pohovor s vedením předsedou FC Vřesina, správa hřiště, provoz restaurace

Rozhovor byl veden za účelem nastavení vztahů zúčastněných stran, zejména nastavení pravidel
mezi nájemcem restaurace a FC Vřesina.
2.

Vyhodnocení nabídek – „LIKVIDACE SEDIMENTU TŮNĚ“ – Kačák, 2. kolo

Na minulé schůzi rady byly vybrány 4 nejlevnější firmy a ty byly požádány o korekci nabídkové
ceny (příloha 144-1). Obec obdržela celkem 3 aktualizované cenové nabídky na email
starosta@vresina.cz. Nabídky posuzovala stejná komise, jako v prvním kole. Protokol o vyhodnocení
nabídek je v příloze 144-2. Nejlevnější nabídka byla vyřazena (pan Tomáš Babica), protože místo
požadovaných tří referencí nabídka obsahovala pouze jednu. Byla vybrána firma s druhou nejlevnější
nabídkou, která splnila formální požadavky výzvy. Návrh smlouvy v příloze 144-3.
144 / 1424

Rada obce rozhodla uzavřít smlouvu na likvidaci sedimentu tůně na parcele 2105/1 v k.ú.
Vřesina u Bílovce na základě doporučení výběrové komise s uchazečem Peroutka DopStav
Ostrava s.r.o., sídlo Ostrava, Lhotka, Nepatrná 170/1, IČ 29393582, za cenu 719 930 Kč +
DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

HLASOVÁNÍ: 4-1-0
3.

Vyhodnocení nabídky na stavbu „REKONSTRUKCE BUDOVY FC VŘESINA“

Obec obdržela pouze jednu nabídku. Komise porovnala nabídkovou cenu s cenou dle projektu.
Nabídková cena byla nižší než očekávaná cena dle rozpočtu. Příloha 144-4.
144 / 1425

Rada obce na základě doporučení výběrové komise rozhodla jednomyslně uzavřít

smlouvu na stavbu „REKONSTRUKCE BUDOVY FC VŘESINA“ s firmou GU-stavby, s.r.o, IČ
29385750, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s dodatkem, že stavba se bude
realizovat pouze v případě obdržení dotace „Kabina“ z Národní sportovní agentury.
4.

Vyhodnocení nabídek na stavbu „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PLZEŇSKÁ“

Obec obdržela upřesňující dotazy k výzvě. Na dotazy jsme nebyli schopni odpovědět v termínu dle
zákona. Ing. Michal Král odpovědi zpracuje, budou zveřejněny na profilu zadavatele s tím, že se zveřejní i
nový termín pro podání nabídky. Předchozí VŘ bude zrušeno bez vyhodnocení a dva uchazeči, kteří
nabídku podali, budou o této skutečnosti informováni emailem.
Nové zadání bude doplněno o plot kolem hřiště, kde ze strany fotbalového hřiště bude plot do
výše 150 cm kvůli bezpečí dětí.
144 / 1426

Rada obce rozhodla zrušit výběrové řízení na dětské hřiště na Plzeňské ulici s ohledem na
nejasnosti v zadání. Výzva bude zveřejněna s novým datem pro podání nabídek a
s dokumentem, ve kterém budou odpovědi na doplňující otázky.

HLASOVÁNÍ 4-0-1.
5.

Stavba dětského hřiště Sportovní

Stavba byla zahájena skrývkou ornice. Po konzultaci s panem Marcelem Vajdou (DTJ Vřesina) bylo
rozhodnuto upravit navrhované řešení s ohledem na odvodnění a eliminaci zbytků travnatých ploch,
které by byly těžko přístupné a bylo by obtížné je udržovat. Povede to k rozšíření plochy EPDM
(vícepráce). Dále bylo navrženo zachování původního odvodnění (stávající betonové žlaby budou
přeskládány), nebude se instalovat plánovaný odvodňovací žlab (aco drein - méněpráce) . Nově bude
řešeno odvodnění plochy hřiště do nové kanalizační šachty a následně do Porubky. Do doby řešení je
stavba pozastavena. Úpravy pravděpodobně povedou k navýšení ceny.
144 / 1427

Rada obce jednomyslně schvaluje zadání projektu terénní úpravy na dětském hřišti na
Sportovní ulici v rozsahu: řešení opěrných stěn, umístění drenáží, umístění odtokových
žlabů a kanalizačního potrubí a pověřuje starostu obce, aby zpracování projektu objednal.

Zhotovitel – firma MERAT, požádal o úhradu zálohy ve výši nákladů na zakoupení herních prvků.
Rada obce žádost zamítla.
HLASOVÁNÍ: 2-1-2
144 / 1428

Rada obce souhlasí s úhradou dílčího plnění za již odvedené stavební práce na stavbě
dětského hřiště ve Sportovní ulici na základě dílčí fakturace.

HLASOVÁNÍ: 4-0-1
6.

VO na chodníku do Poruby

Na chodníku do Poruby stále nejsou dořešené problémy s VO. Některá světla, která nesvítila, dnes
svítí, naopak jiná světla aktuálně nesvítí. Zdá se, že se nerozsvěcují nahodile. Nejsou upravené výložníky
tak, aby bylo možné měnit výbojky. Dořeší pan místostarosta se stavebním dozorem, zhotovitelem a
panem Marcelem Vajdou.
7.

Nová smlouva na provoz webových stránek obce

Firma Galileo Corporation s.r.o. navrhla formou návrhu smlouvy novou cenu za provoz webových
stránek – jedná se o reakci na inflaci. Rada obce konstatuje aktuálně nevyhovující stav webových stránek
obce a neakceptuje návrh smlouvy. Příloha 144-5.
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144 / 1429
8.

Rada jednomyslně pověřuje starostu obce, aby sjednal s dodavatelem služby opravu
webových stránek obce.

Žádost o dotaci – Hospic Andělé stromu života p.s.

Uvedená společnost poskytuje v naší lokalitě své služby. Podali žádost na předepsaném formuláři,
který používáme pro dotace spolků. Údajně poskytli péči dvěma našim občanům – neumíme ověřit.
Žádost je v příloze 144-6. Jedná se o „pobočný spolek“ stejnojmenného zapsaného spolku se sídlem
v Rožnově. Ověřeno v evidenci skutečných majitelů.
144 / 1430

9.

Rada obce jednomyslně schvaluje neinvestiční dotaci 10 000 Kč z rozpočtu obce Vřesina
pro pobočný spolek Andělé Stromu života, IČ 03632661, sídlo: Kostelní 71/37, 741 01
Nový Jičín, a pověřuje starostu obce, aby připravil a podepsal smlouvu.

Najít řešení na osvětlení ulice Na Potůčku

Radě tlumočena verbální stížnost, že nový chodník z ulice Na Potůčku není řádně osvětlen. Je
třeba najít řešení – problém je s umístěním sloupů s ohledem na malou šířku pozemku. Starosta osloví
pana P***, majitele vedlejšího pozemku, zda by souhlasil s umístěním stožárů na jeho straně plotu.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 10. května 2022
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