OBEC VŘESINA

Zápis č. 150/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 20. 6. 2022

Přítomni:

Omluven:
Host:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Bc. Petr Lička
Ing. Jiří Augustin
Ing. Michal Král
J*** J***
Mgr. Jarmila Homolová
Ing. Vladimír Bárta

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
spolumajitel restaurace
letopisecká komise
letopisecká komise

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

1.

Letopisecká komise - konzultace
J*** J*** - nový majitel restaurace Na Růžku
Překopy na Hlavní ulici
Hasičárna - postup prací
Darovací smlouva - sbírka
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Darovací smlouva
Dodatek ke smlouvě na demolici
Stanovisko stavebního úřadu - chodník mez ulicemi Větrná - Na Svahu
Barva hřiště
Smlouva na zpracování a administraci žádosti o dotaci - rybník V Oší
Smlouva se SFDI na dotaci na výstavbu chodníkového tělesa mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou
na rok 2022

Letopisecká komise - konzultace
Komise referovala o práci. Pan Bárta předložil text na informační tabuli k aleji v Kaménkách.
Příloha 150-1. Bez usnesení.

2.

Jakub Javůrek – nový majitel restaurace Na růžku
Starosta pozval pana J*** J***, který se stal vlastníkem 50% objektu restaurace Na Růžku, aby
radě sdělil své investiční záměry. Ze sdělení vyplývá, že objekt je staticky bezpečný, bude jej
rekonstruovat v horizontu 2 let. Uvažuje o návratu k původnímu účelu, ale nabízí radě, ať zváží možnost
vybudování zázemí pro komerční služby – květinářství, cukrárna apod. Bez usnesení.

3.

Překopy na Hlavní ulici
Aby mohla být v dohledném časovém horizontu opravená komunikace III/4693 (ulice Hlavní),
musí být opravené všechny prostupy kanalizace napříč vozovkou. Také je nutné vyřešit přepad vody ze
„starého rezervoáru“ – pokusit se dojednat se sousedem přes cestu a udělat dohodu se sousedem.
Jedná se o celkem 6 míst, kde přechází kanalizace pod ulicí Hlavní. Jedno je potrubí DN 300, 5 x je

potrubí DN 400. Jedná se o délku cca 8 m o jednoho překopu, tedy celkem cca 48 m. Umístění přechodů
je zřejmé z aplikace GOBEC (Ing. Martin Jaroš).
150 / 1476 Rada obce jednomyslně schvaluje zveřejnění výzvy na realizaci obnovy prostupů/překopů
kanalizace pod komunikací III/4693 (ulice Hlavní), s ohledem na plánovanou rekonstrukci
uvedené komunikace ze strany provozovatele – SÚS MSK.
4.

Hasičárna – postup prací
Starosta informuje, že se dokončují stavební úpravy v sále, bude následovat oprava podlahy (od
4.7. – pan Martin Šlechta), potom malování a následně zapojení elektro. Diskuse se vedla na téma, jestli
dříve malování nebo broušení parket. Starosta obhajuje, že to má zkonzultováno, termíny jsou
naplánované a nebude je měnit. Bude třeba ohlídat malíře, aby na nové podlaze pracovali opatrně a
nezpůsobili škody.

5.

Darovací smlouva - sbírka
Dar paní Cilečkové ZŠ a MŠ Vřesina (výsledek sbírky), příloha 150-2.

150 / 1477 Rada obce jednomyslně schvaluje darovací smlouvu na částku 3 500 Kč, kde dárcem je Mgr.
Kateřina Cilečková a příjemcem ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava
6.

Rozpočtové opatření č. 5/2022
Součástí rozpočtového opatření je kromě jiného odměna fotbalovým trenérům FC Vřesina ve výši
20 a 10 tis. Kč za dobře odvedenou práci v uplynulé fotbalové sezóně (vítezství v krajské 1.A třídě, ve
skupině A a postup do krajského přeboru). Rozpočtové opatření je v příloze 150-3.

150 / 1478 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy č. 150-3 ve výši
398 157 Kč.
7.

Darovací smlouva
Rada obce se rozhodla odměnit trenéry FC Vřesina za dobré výsledky v sezóně 2021-22:

150 / 1479 Rada obce jednomyslně schvaluje darovací smlouvu na částku 20 tis. Kč pro pana P*** D***,
trvalý pobyt ***** Ostrava 2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
150 / 1480 Rada obce jednomyslně schvaluje darovací smlouvu na částku 10 tis. Kč pro pana M***
Š***, trvalý pobyt ***** Ostrava Poruba a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8.

Dodatek ke smlouvě na demolici
Při demoličních pracích RD 167 byly započteny více a méněpráce s výsledkem – 34 140 Kč (úspora
obce). Tyto méně práce a vícepráce jsou ošetřeny dodatkem ke smlouvě – příloha 150-4.

150 / 1481 Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou PB SCOM s.r.o.,
Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087 na vícepráce a méněpráce a pověřuje starostu
obce podpisem dodatku.
9.

Stanovisko stavebního úřadu - chodník mez ulicemi Větrná - Na Svahu
Pan Petr Lička předkládá návrh na stavbu chodníku, který by spojil ulici Větrnou a Na svahu
v návaznosti na stavbu kontejnerového stání. Jedná se o to, jestli je zapotřebí řešit stavební povolení,
pokud se jedná o plochu cca 160 m2. Pan starosta vznese dotaz na paní Starečkovou (stavební úřad).
Bez usnesení.
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10.

Barva hřiště
Starosta předkládá radě vzorky barevného povrchu hřiště. Zhotovitelem doporučené vzorky jsou
černošedá (pro vjezd na kurty) a šedočervená (plocha hřiště). Pokud by nebyly akceptovány, je třeba
vyřešit hned počátkem příštího týdne.

150 / 1482 Rada obce pověřuje starostu obce, ať zajistí vzorky v odstínech zelené barvy.
HLASOVÁNÍ: 3-1-0
11.

Smlouva na zpracování a administraci žádosti o dotaci – rybník V Oší
Starosta předkládá návrh smlouvy na zpracování a administraci žádosti o dotaci na rekonstrukci
rybníku V Oší s firmou ND agentura s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín. Příloha 150-5.

150 / 1483 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zpracování a administraci žádosti o dotaci na
rekonstrukci rybníku V Oší s firmou ND agentura s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01
Zlín, kde zpracování a podání žádosti je zdarma, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
12.

Smlouva se SFDI na dotaci na výstavbu chodníkového tělesa mezi Vřesinou a Ostravou – Porubou
na rok 2022
Obec obdržela návrh Smlouvy č. 1729/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na stavbu „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a
Ostravou – Porubou“. Příloha 150-6. Smlouva stejná, jako vloni, úhrada zbývající části neuhrazených
uznatelných nákladů za rok 2022.

150 / 1484 Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu č. 1729/B1/2022 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 ve výši
1 023 318 Kč dle přílohy 150-6 na stavbu „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou –
Porubou“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 28. června 2022
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