OBEC VŘESINA

Zápis č. 145/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 9. 5. 2022
Přítomni:

Hosté:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
komise pro rozvoj obce

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Výzva na dodávku orientačního systému
Smlouva o spolupráci – JOPRESS SPORT z.s.
Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci - sjezd p.č. 322
Komise pro rozvoj obce – Ing. Tomáš Mičaník
Hasičárna sál - práce
Směrnice na zadávání zakázek MR
Zpráva o zdravotním stavu stromů od Safetrees

Výzva na dodávku orientačního systému

Letopisecká komise zpracovala podklady a Ing. Vladimír Bárta požádal firmu Urbania o cenovou
nabídku (jejich orientační systém rada doporučila jako vzor). Nabídka přišla od firmy Vše pro obce Michal Zbořil, který podle svých slov má s výrobcem dohodu. Při počtu 18 stanovišť by cena činila cca
400 tis. Kč vč. DPH, takže je nezbytné dodávku vysoutěžit. Souhlasy vlastníků zajistí Pavel Závada. Příloha
145-1.
145 / 1431
2.

Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním výzvy na zakázku malého rozsahu na
„ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBCE“

Smlouva o spolupráci – JOPRESS SPORT z.s.

Dříve bylo dohodnuto společně s FC Vřesina, že výzvy na podporu sportu pro FC Vřesina bude za
obec zpracovávat pan David Jochym pod hlavičkou firmy JOPRESS SPORT z.s. Aktuálně za obec podá
žádost na dotaci „KABINA“ u Národní sportovní agentury. Příloha 145-2.
145 / 1432

3.

Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování a administraci žádosti o dotaci
KABINA z NSA s firmou JOPRESS SPORT a.s., IČ 08335940 za částku 15 000 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci - sjezd p.č. 322

Pan Jiří Augustin připravil návrh smlouvy s MRDesign. Jednatel firmy byl požádán o nabídku
přímo, protože na výzvu se žádný projektant nepřihlásil. Příloha 145-3.
145 / 1433

Rada obce schvaluje smlouvu na zpracování projektu na sjezd na parcelu 322 v k.ú.
Vřesina u Bílovce s firmou MR Design s.r.o. za částku 93 170 Kč a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

HLASOVÁNÍ: 4-1-0

4.

Komise pro rozvoj obce – Ing. Tomáš Mičaník

Pan Mičaník, předseda komise pro rozvoj obce, na žádost starosty projednal s MAS Opavsko
aktualizaci investičních záměrů obce Vřesina na rok 2023. Rada se dohodla, že na první místo (s nejvyšší
nadějí na podporu z MAS Opavsko) umístí stavbu lávky přes Porubku – nový přístup do sportovního
areálu. Stanovisko rady pan Mičaník sdělí emailem neprodleně paní Brussové (Programová manažerka
SCLLD - strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Opavsko). Příloha 145-4.
5.

Hasičárna sál - práce

Práce na modernizaci sálu pokračují. Je nejvyšší čas objednat výrobu kuchyňské linky. Starosta
obce z pověření rady zadal řešení vzhledu sálu paní Pavlíně Tiché, která pro obec před třemi lety navrhla
design čekáren zdravotního střediska. V sále jsou již instalované dveře do budoucí šatny a dveře na
terasu. Instalace dveří vyvolala potřebu přeložky přívodního kabelu ČEZ – vyřešil pan Vajda. Aktuálně se
dokončují sádrokartonové podhledy.
145 / 1434

145 / 1435

6.

Rada obce schvaluje jednomyslně zadání kompletní realizace kuchyňské linky v sále
v hasičské zbrojnici prostřednictvím Pavlíny Tiché, která zpracuje návrh a objednávku u
výrobce jménem obce. Objednávka za obec bude vystavena na kompletní dodávku včetně
vestavěných spotřebičů (myčka, lednice, digestoř, vodovodní baterie, dřez apod.).
Rada obce jednomyslně schvaluje instalaci jednodílných posuvných dveří na oddělení
kuchyňské linky od prostoru sálu. Řešení posuvných dveří bude předmětem návrhu paní
Pavlíny Tiché stejně jako barevné řešení celého prostoru.

Směrnice na zadávání zakázek MR

Původní směrnice byla pro svoji složitost zrušena bez náhrady. Starosta předkládá návrh nové
směrnice, která by umožňovala urychlit a zjednodušit proces a poskytla by starostovi možnost objednat
zboží a služby do 150 tis. Kč bez VŘ a společně s místostarostou by mohli nakupovat zboží a služby za
300 tis. Kč. Návrh směrnice vychází z praxe, směrnice by neměla být překážkou, ale vodítkem – pomocí.
Příloha 145-5.
145 / 1436

Rada obce schvaluje „Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ dle přílohy
145-5 s účinností a platností k aktuálnímu datu.

HLASOVÁNÍ: 4-0-1
7.

Zpráva o zdravotním stavu stromů od Safetrees

Firma Safe Trees zpracovala posudek, ze kterého vyplývá nutnost kácení. Příloha 145-6. Pan Jiří
Augustin za obec požádá obecní úřad (pana Závadu) o souhlas s kácením. Pan Závada prověří, na co
zjednat externí firmu a co budeme řešit vlastní údržbou… Starosta požádá o data v Excelu pro import do
aplikace Gobec. Bez usnesení.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 13. května 2022
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