OBEC VŘESINA

Zápis č. 149/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 13. 6. 2022
Přítomni:

Host:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
TDI na stavbě dětského hřiště

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

Vyhodnocení nabídek na zpevněné plochy Kolumbárium
Dětské hřiště na Sportovní ulici, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Pojištění odpovědnosti zaměstnancům
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Vybavení sálu v hasičské zbrojnici
Židle do sálu v hasičárně
Výzva na dodávku traktorové sekačky – 4/2022
Pokračování na KODUS
Supervize projektu KODUS
Sečení na Cypkách
Kamera na Zahrádkářské ulici
Betonové ploty
Smlouva s firmou Warnet s.r.o.
Chyby v pasportu komunikací
Stanovisko obce Vřesina k žádosti zvláštního užívání – překopu místní komunikace ul. Malá Strana
z důvodu napojení na kanalizační síť

Vyhodnocení nabídek na zpevněné plochy Kolumbárium
Kamil Tengler, s.r.o. dodal požadované doklady, které nebyly u nabídky.

149 / 1463 Rada obce rozhodla jednomyslně na doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu na
vybudování zpevněných ploch v prostoru kolumbária s firmou Kamil Tengler, s.r.o. a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
149 / 1464 Rada obce pověřuje pana Pavla Pokorného dohledem nad stavbou zpevněné plochy
v prostoru kolumbária.
2.

Dětské hřiště na Sportovní ulici, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
V důsledku rozhodnutí o změně způsobu odvodnění plochy hřiště, stabilizace terénu a nového
rozmístění herních prvků na hřišti se změnily rozměry hřiště, spádování pláně apod. To vede
k vícenákladům, viz dodatek ke smlouvě v příloze 149-1. Nejde o navýšení ceny herních prvků. Vzhledem
k tomu, že stavba byla zahájena, není jiné řešení, než akceptovat cenu prací a stavbu dokončit. Navýšení
ceny je pokryto rozpočtovým opatřením 4/2022, které bylo schváleno na 20. zasedání ZO dne 8. 6.

2022. Cenovou kalkulaci posoudil a schválil Ing. Petr Jasek, TDI.
149 / 1465 Rada obce schvaluje návrh nového rozmístění herních prvků na dětském hřišti ve Sportovní
ulici dle přílohy 149-2, kde se nemění počet, ale pouze pozice herních prvků.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1
149 / 1466 Rada obce schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 2 s firmou MERAT s.r.o. na obnovu dětského
hřiště ve Sportovní ulici dle přílohy č. 149-1 a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2
ke smlouvě.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1
3.

Pojištění odpovědnosti zaměstnancům
V posledním období byla údržba obce vybavena množstvím techniky a obnova technického parku
pokračuje. Pracovníkům obce bylo doporučeno, aby se pojistili proti škodě způsobené zaměstnavateli.
Současně rada obce rozhodla, že pojistné bude zaměstnancům proplaceno formou příspěvku v plné výši
na základě dokladu o zaplacení.

149 / 1467 Rada obce jednomyslně rozhodla uhradit zaměstnancům obce pojistné za „Pojištění
odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání“. Jedná se o tyto zaměstnance:
Jaroslav Bruthans, Jiří Návrat, Jiří Gorgol, Jaromír Bártek a Bohumír Pokorný.
4.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Program EFEKT vyhlásil dlouho očekávanou výzvu REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ průběžná výzva s financováním Ex ante. Příloha 149-3. S ohledem na složitost a odbornost, která není
pokrytá žádným zaměstnancem obce, starosta navrhuje akceptovat nabídku na komplexní řešení včetně
zpracování technické dokumentace a žádosti o dotaci dle výzvy MPO:
Pasport VO* zjištění aktuálního stavu VO
Energetický posudek* zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb.,
o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů
Návrh realizace opatření*
Zatřídění komunikací* Dle ČSN CEN/TR 13201-1
Projektová dokumentace*
Harmonogram prací*
Zajištění zadávacího řízení v rámci realizace projektu
Technický dozor investora
Realizační management
Podání žádosti EFEKT s dalšími netechnickými přílohami
CELKEM bez DPH

19 000,20 000,2 500,2 500,12 500,2 500,28 000,5 000,14 000,13 500,119 500,-

149 / 1468 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování komplexního řešení modernizace
VO včetně žádosti o dotaci s pracovním názvem „Snížení energetické náročnosti a světelného
znečištění veřejného osvětlení v obci Vřesina“, která bude podána do programu EFEKT III,
komponenty 2.2.2 - Rekonstrukce veřejného osvětlení, výzvy č. NPO 1/2022, případně
obdobného dotačního titulu, s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, z. s. p. o.,
Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, a pověřuje starostu obce podpisem.
5.

Vybavení sálu v hasičské zbrojnici
Skleněná posuvná stěna - starosta předkládá nabídku na dodávku skleněné stěny na oddělení sálu
hasičské zbrojnice od kuchyňky. Přibližný model v příloze 149-4. Cena za dodání a montáž skleněných
dveří ze skla ESG 10 mm satinato, vč. pojezdu, uzamykatelného madla, vč. práce, dopravy a provozní
režie = 86 300,- Kč bez DPH (104 423 Kč včetně DPH) – Jiří Augustin provede průzkum a ověří, zda je

Zápis č. 149/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 13. 6. 2022,

strana 2

možnost získat stejné řešení levněji.
6.

Židle do sálu v hasičárně
Rada navrhuje pořídit 100 židlí, doporučený typ s ohledem na vzhled a cenu – židle FIN 4 ze
serveru gastronábytek24.cz. Barvu navrhne paní Pavlína Tichá. Před závaznou objednávkou je nutné
vidět fyzicky. Bez usnesení. Příloha 149-5.
Počet stolů – navrhovaný počet stolů – 16 stolů po 6 místech. Je nutné ověřit, jestli to odpovídá
velikosti sálu. Bez usnesení.

7.

Výzva na dodávku traktorové sekačky – 4/2022
Výběrové řízení proběhlo na přelomu leden/únor. Nikdo nebyl vybrán, protože žádný dodavatel
nebyl schopen zařízení dodat ani sdělit termín. Starosta uvádí, že se ozval potenciální dodavatel
zahradní techniky s nabídkou původního požadovaného modelu SECO Starjet 6P 4x4) s motorem 26 Hp.
za cca 270 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem k běžící sezóně starosta doporučuje akceptovat nabídku – jinou
stejně nemáme a soutěžit dodavatele zařízení, kterého je na trhu naprostý nedostatek, nemá logiku.
Obnovená nabídka byla konzultovaná s vedoucím údržby Jiřím Gorgolem a správcem rozpočtu paní
Janou Rašíkovou.

149 / 1469 Rada obce rozhodla akceptovat jedinou nabídku na traktorovou sekačku SECO Starjet P6 4x4
v konfiguraci s motorem Briggs Stratton 26HP od obchodní firmy Michal Plašil - SILEX, IČ
74243845, za cenu 270 292 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce vystavením závazné
objednávky.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1
8.

Pokračování na KODUS
Starosta sděluje, že obdržel od Ing. Romana Diehela projektovou dokumentaci KODUS ve stupni
DSP. Dalším stupněm dle smlouvy bude DPS. Bez usnesení.

9.

Supervize projektu KODUS
Vzhledem k dokončení první fáze projektu KoDuS bude projektová dokumentace předaná
k posouzení nezávislému projektantovi, s kterým je předběžná dohoda z února t.r.: Ing. Eduard Kučera,
číslo ČKAIT 1100992.

149 / 1470 Rada obce rozhodla jednomyslně objednat revizi projektové dokumentace na KoDuS ve fázi
DSP u nezávislého projektanta, který byl osloven už v únoru t.r. - Ing. Eduard Kučera, číslo
ČKAIT 1100992 - a pověřuje starostu obce, aby jednání obnovil a revizi projektu objednal.
10.

Sečení na Cypkách
Někteří občané si stěžují, že lokalita Cypky není posečena včas a mají na zahradách plevel
z obecního pozemku. Pan Petr Lička, který má za radu obce tyto věci na starosti, uvádí, že je to záměr,
provádět první sečení až po vysemenění kvetoucích rostlin. Bez usnesení.

11.

Kamera na Zahrádkářské ulici
Obec obdržela nabídku na realizaci kamerového systému na Zahrádkářské ulici od firmy Warnet
s.r.o., příloha 149-6. Kromě investičních nákladů cca 36 tis. Kč budou roční provozní náklady (při
současných cenách) cca 4 800 Kč. Starosta oponuje, že situace v Zahrádkářské ulici není tak vážná, aby
to bylo nutno řešit tak drahým nástrojem. Proti tomu stojí tvrzení, že v protisměru denně projíždějí
desítky aut.
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149 / 1471 Rada obce schvaluje zřízení webové kamery pro dohled nad provozem v ulici Zahrádkářské
dle nabídky firmy Warnet v příloze č. 149-6 a pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného,
aby instalaci kamerového systému zajistil.
HLASOVÁNÍ: 4-1-0
12.

Betonové ploty
Rada obce už dříve rozhodla o vybudování betonových plotů mezi obecním a soukromým
pozemkem (Z***, S***).

149 / 1472 Rada obce pověřuje pana Petra Ličku, aby zpracoval zadání a zveřejnil výzvu na realizaci
všech plánovaných betonových plotů.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1
13.

Smlouva s firmou Warnet s.r.o.
Starosta předkládá radě obce návrh na prodloužení smlouvy s firmou Warnet s.r.o., kde
předmětem dodatku smlouvy je správa počítačové sítě obecního úřadu. Příloha 149-7.

149 / 1473 Rada obce schvaluje jednomyslně Dodatek č. 4 ke smlouvě s firmou WARNET s.r.o., kde
předmětem smlouvy je prodloužení správy počítačové sítě obecního úřadu do 30. dubna
2024 za částku 2 850 Kč bez DPH měsíčně.
14.

Chyby v pasportu komunikací
Pan Petr Lička našel chyby v digitalizovaném pasportu komunikací. Možná je to nahodilost. Je
nezbytné zkontrolovat pasport komunikací podrobně a případné chyby napravit po dohodě se
zpracovatelem. Je to dokument, který musí být bez chyb. Náhodně nalezená chyba se týká ulice
Záhumení v prostoru parcely 400.

149 / 1474 Rada obce ukládá panu Závadovi prověřit detailně správnost pasportu komunikací a zajistit
nápravu pro případ, že by se vyskytly chyby.
15.

Stanovisko obce Vřesina k žádosti zvláštního užívání – překopu místní komunikace ul. Malá Strana z
důvodu napojení na kanalizační síť
Investoři stavby RD, M*** H***, nar. ***, trvalý pobyt ***** Dolní Lhota a L*** H***, nar. ***,
trvalý pobyt ***** Horní Lhota (dále jen Žadatel), majitelé pozemku parc. č. 277 k. ú. Vřesina u Bílovce
(dále jen Pozemek), podali v rámci novostavby RD „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na pozemku parc.
č. 277 k. ú Vřesina u Bílovce“ (dále jen Stavba) o zvláštní užívání – překop místní komunikace ul. Malá
Strana, ležící na pozemku parc. č. 2122 k.ú. Vřesina u Bílovce, v majetku obce, spojené s úplnou
uzavírkou komunikace. Stavba bude označena příslušným dopravním značením. Práce proběhnou po
dobu max. 2 dnů v období 27.06. – 29.06.2022. Zábor veřejného prostranství 7 m2, v délce 6,5 m.
Zodpovědnou osobou za průběh Stavby je Martin Holub, tel. 722 937 972. Policie České republiky k této
uzávěře a dopravnímu značení vydala souhlasné stanovisko č. j. KRPT-134184-1/ČJ-2022-070706.

149 / 1475 Rada obce Vřesina ve věci stavby kanalizační přípojky v rámci stavby „NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU na pozemku parc. č. 277 k. ú Vřesina u Bílovce“ spojené s překopem a
úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Malá Strana ležící na pozemku parc. č. 2122 k.ú.
Vřesina u Bílovce, v majetku obce, souhlasí:
• se stavbou kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 277 k. ú. Vřesina u Bílovce;
• s úplnou uzávěrou místní komunikace Malá Strana po dobu realizace Stavby;
• s navrženým dopravním značením opatřeným souhlasným stanoviskem Policie ČR
Městské ředitelství Dopravní inspektorát č.j. KRPT-134184-1/ČJ-2022-070706.
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Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 20. června 2022 v 16:20
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