OBEC VŘESINA

Zápis č. 151/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 4. 7. 2022

Přítomni:

Omluven:
Hosté:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
Zástupce trenéra FC Vřesina
hráči

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Předání ocenění týmu mladších dorostenců
Kolumbárium - výzva na kamenické práce
Rozvážka vody ze “starého rezervoáru” občanům za úplatu
Spuštění kamerového systému v Zahrádkářské ulici
Stavební dozor na MK a kolumbárium
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ul. Břidličná a uložení sítí do pozemku
komunikace
7. Žádost zvláštního užívání - překopu místní komunikace ul. Zahrádkářská

1.

Předání ocenění týmu mladších dorostenců
Dostavil se zástupce trenéra se čtyřmi hráči. Starosta a rada obce jim poděkovali za reprezentaci
obce a předali symbolický dar (poukaz na 10 tis. Kč). Darovací smlouva bude podepsaná dodatečně.
Žádný z přítomných hráčů nemá trvalý pobyt v obci.

2.

Kolumbárium - výzva na kamenické práce
Ing. Michal Král předložil výzvu na dodávku kamenických prací. Příloha č. 151/1.

151 / 1485 Rada obce souhlasí se zveřejněním výzvy na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu č. 16/2022 dle přílohy 151/1 na kamenické práce kolumbária Vřesina a pověřuje
starostu obce zveřejněním výzvy na profilu zadavatele a současným oslovením vybraných
uchazečů dle seznamu Ing. Krále.
3.

Rozvážka vody ze “starého rezervoáru” občanům za úplatu
Rozvážka vody obecní cisternou dle návrhu Bc. Petra Ličky začala fungovat.

151 / 1486 Rada obce jednomyslně stanovuje pravidla pro rozvážku vody ze starého rezervoáru takto:
• voda je zdarma.
• cena za dovoz činí paušálně 400 Kč bez ohledu na počet m3,
• úhrada služby je zásadně předem hotově v pokladně OÚ.
• služba není vymahatelná, o termínu rozvozu rozhoduje vedoucí údržby s ohledem na
kapacitu a úkoly údržby.

4.

Spuštění kamerového systému v Zahrádkářské ulici

151 / 1487 Od 4.7. 2022 je obec Vřesina provozovatelem a majitelem kamerového systému v ulici
Zahrádkářská. Kamerový systém a jeho záznamy budou využity k zajištění bezpečnosti v této
jednosměrné ulici.
5.

Stavební dozor na MK a kolumbárium

151 / 1488 Rada rozhodla jednomyslně svěřit stavební dozor na dostavbě kolumbária a opravě místních
komunikací v letošním roce Ing. Petru Jaskovi, který poskytuje službu TDI pod hlavičkou firmy
QC UNI s.r.o., Na kopci 2685, 738 01 Frýdek-Místek.
6.

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ul. Břidličná a uložení sítí do pozemku
komunikace
Odůvodnění: investor stavby kanalizační přípojky K*** H***, nar. ****, trvalý pobyt *****
Ostrava, majitelka pozemku parc. č. 2065/18 k.ú. Vřesina u Bílovce (dále jen "Pozemek"), zastoupená na
základě plné moci ze dne 17.05.2022 právnickou osobou: CASAPROJEKT s.r.o., IČ 11879645, Břidličná
787, 742 85 Vřesina (Ing. J*** Š***), (dále jen "Žadatel") podal v rámci stavby "Zahradní srub parc. č.
2065/18-k.ú. Vřesina, ul. Břidličná PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE" (dále jen "Stavba") žádost o
povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Břidličná ležící na pozemku p.č. 2065/10 k.ú. Vřesina u
Bílovce, v majetku obce a o souhlasné stanovisko obce s uložením sítí do silničního pozemku místní
komunikace ul. Břidličná, pro napojení Pozemku na kanalizaci, nezbytné pro územní řízení a stavební
povolení v souvislosti s realizací Stavby. Přiložená projektová dokumentace vypracovaná Bedřichem
Mikulíkem v lednu 2021 (č.v. 07) je součástí žádosti. Přípojka bude realizována mimo těleso komunikace
a nebude narušen její povrch.

151 / 1489 Rada obce Vřesina ve věci realizace stavby kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 2065/18
k. ú. Vřesina u Bílovce jednomyslně souhlasí:
• se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Břidličná na pozemku parc. č. 2065/10 k.
ú. Vřesina u Bílovce v souvislosti s realizací Stavby;
• se stavbou kanalizační přípojky v celkové délce cca 2,5 m, v silničním pozemku místní
komunikace ul. Břidličná parc. č. 2065/10 k. ú. Vřesina u Bílovce za podmínky, že
nedojde k narušení asfaltového povrchu komunikace.
151 / 1490 Rada obce Vřesina rozhodla jednomyslně
• zatížit pozemek obce parc. č. 2065/10 k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle
geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení kanalizační
přípojky ve prospěch pozemku parc. č. 2065/18 k. ú. Vřesina u Bílovce, ve vlastnictví
majitelky: K*** H***, nar. ***, trvalý pobyt ***** Ostrava;
• uzavřít s vlastníkem Smlouvu o služebnosti inženýrských sítí, spočívající v umístění,
provozování a údržbě uvedené přípojky. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH/přípojku;
• uzavřít s vlastníkem pozemku parc. č. 2065/18 k. ú. Vřesina u Bílovce: K*** H***, nar.
***, trvalý pobyt ***** Ostrava, Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrských sítí - kanalizační přípojky, ve prospěch pozemku parc. č. 2065/18 k. ú.
Vřesina u Bílovce, a o právu provést stavbu kanalizační přípojky v silničním pozemku
parc. č. 2065/10 k. ú. Vřesina u Bílovce, v majetku obce, dle projektové dokumentace
vypracované Bedřichem Mikulíkemv lednu 2022 (č.v. 07).
7.

Žádost zvláštního užívání - překopu místní komunikace ul. Zahrádkářská
Investoři stavby RD, Ing. T*** D***, nar. ***, Ing. D*** D***, nar. ***, oba trvalý pobyt ******
Ostrava (dále Žadatel), majitelé pozemku parc. č. 741/2 k. ú. Vřesina u Bílovce (dále Pozemek), požádali
v rámci napojení Pozemku na vodovodní řad, o zvláštní užívání - překop místní komunikace ul.
Zahrádkářská, ležící na pozemku v majetku obce parc. č. 771/1 k.ú. Vřesina u Bílovce, spojený
s částečným omezením dopravy. Napojení Pozemku na vodovodní řad probíhá v souvislosti
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s novostavbou RD „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na parc.č. 741/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce“ (dále
jen Stavba). Napojení vodovodní přípojky v délce 3 m bude realizováno dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Martinem Štorkánem v březnu 2021 (č.v. C.2). Do tělesa komunikace zasáhne
vodovodní přípojka v délce 1 m.
Práce proběhnou po dobu max. 2 dnů v období 13.07. – 14.07.2022. Zodpovědnou osobou za
průběh Stavby je Ing. D*** D***, nar. ***, ***** Ostrava, tel. 601 368 297. Podmínkou povolení
zvláštního užívání místní komunikace je zachování průjezdu alespoň jedním jízdním pruhem po celou
dobu realizace Stavby. Uložení sítí do komunikace bylo povoleno usnesením Rady obce Vřesina č.
118/1170 ze dne 21. 09. 2021.
151 / 1491 Rada obce Vřesina ve věci stavby vodovodní přípojky v rámci stavby „NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU na parc.č. 741/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce“ spojené s překopem a
částečnou uzavírkou místní komunikace ul. Zahrádkářská ležící na pozemku parc. č. 771/1
k.ú. Vřesina u Bílovce, v majetku obce, jednomyslně souhlasí:
• se stavbou vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 741/2 k. ú. Vřesina u Bílovce;
• s částečnou uzávěrou místní komunikace Zahrádkářská po dobu realizace Stavby, se
zachováním průjezdu alespoň jedním jízdním pruhem.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 12. července 2022
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