OBEC VŘESINA

Zápis č. 153/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 25. 7. 2022

Přítomni:

Omluven:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

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

Provoz kamerových systémů – pravidla
Souhlas s překopem ul. Selská, napojení kanalizace
Dodatek č. 3 ke smlouvě na stavbu dětského hřiště na ulici Sportovní
Nákup pánve do školní kuchyně
Žádost o finanční spoluúčast na akci “Vřesinské divadlo úsměvů” – 50 tis. Kč
Objednávka kuchyňky do sálu v hasičárně a skříní v šatně u stolaře
Úprava směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Provoz kamerových systémů – pravidla

Starosta předkládá návrh na směrnici, která stanovuje pravidla provozu kamerových systémů
zejména s ohledem na GDPR, autor Ing. Jiří Augustin. Příloha 153-1.
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2.

Rada obce schvaluje jednomyslně směrnici č. 3/2022 určující „Pravidla pro zajištění ochrany
osobních údajů při provozování kamer se záznamem“.

Souhlas s překopem ul. Selská, napojení kanalizace
Investoři stavby RD, P*** H***, nar. ***, trvalý pobyt ***** Ostrava – Poruba a S*** H***, nar.
***, trvalý pobyt ***** Vřesina (dále jen Žadatel), majitelé pozemku parc. č. 48 k. ú. Vřesina u Bílovce
(dále jen Pozemek), podali v rámci novostavby RD „Novostavba rodinného domu Vřesina u Bílovce“
(dále jen Stavba) o zvláštní užívání – překop místní komunikace ul. Selská, ležící na pozemku parc. č.
2123/5 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 15.08. –
29.08.2022. Zábor veřejného prostranství 15 m2, v délce 7,5 m. Zodpovědnou osobou za průběh Stavby
je F*** B***, *****Vřesina, tel. ***. Policie České republiky k této uzávěře a dopravnímu značení
vydala souhlasné stanovisko č. j. KRPT-134087-1/ČJ-2022-070706 ze dne 06.06.2022.
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3.

Rada obce Vřesina ve věci stavby kanalizační přípojky v rámci stavby „Novostavba
rodinného domu Vřesina u Bílovce“ spojené s překopem a úplnou uzavírkou místní
komunikace ul. Selská ležící na pozemku parc. č. 2123/5 k.ú. Vřesina u Bílovce, v majetku
obce, jednomyslně souhlasí:
• se stavbou kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 48 k. ú. Vřesina u Bílovce;
• s úplnou uzávěrou místní komunikace Selská po dobu realizace Stavby;
• s navrženým dopravním značením opatřeným souhlasným stanoviskem Policie ČR
Městské ředitelství Dopravní inspektorát č.j. KRPT-134087-1/ČJ-2022-070706.

Dodatek č. 3 ke smlouvě na stavbu dětského hřiště na ulici Sportovní

Starosta obce předkládá dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou MERAT s.r.o., Zahradní 1069, 687 51
Nivnice, IČ 04817711 na stavbu dětského hřiště dle přílohy 153–2 dle soupisu prací příloha 153-3.
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4.

Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 3 na stavbu „Dětské hřiště Sportovní ulice“
s firmou MERAT s.r.o., Zahradní 1069, 687 51 Nivnice, IČ 04817711, kterým se celková cena
díla navyšuje na částku 3 009 054,89 + DPH a pověřuje starostu obce podpisem tohoto
Dodatku.

Nákup pánve do školní kuchyně
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vřesina, okres Ostrava- město, příspěvkové organizace
Mgr. Lenka Skýbová žádá o schválení nákupu nové elektrické nerezové pánve do školní kuchyně jako
náhradu za plynovou pánev, která přestala fungovat v polovině července 2022 a dle servisního technika
ji již nelze opravit. Pánev je potřeba zakoupit a zprovoznit tak, aby bylo možné ji využívat pro vaření od
1. září 2022.
Na základě rychlého průzkumu trhu a zaslání cenových nabídek od dodavatelů profesionálních
spotřebičů určených do gastro provozoven a školních jídelen žádám o schválení nákupu elektrické
nerezové pánve s motorickým zdvihem vany o objemu 80 l za celkovou cenu 176 847,55 Kč včetně DPH
(v ceně je zahrnuta i doprava, instalace, napojení na přípojku vody a elektřiny). Volíme pánev elektrickou
na základě zkušeností s bývalou pánví plynovou a obrovskými problémy při jejím zapínání a také
vzhledem k chystanému projektu zřizovatele se zajištěním dodávek elektřiny prostřednictvím
elektrovoltaiky. Podrobné informace o vybrané pánvi jsou přiloženy v příloze. Pánev bude zakoupena z
finančních prostředků investičního fondu příspěvkové organizace.
Zároveň ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vřesina žádá o nákup nového konvektomatu do
školní kuchyně, jehož nákup byl původně naplánován na rok 2023, jelikož stávající konvektomat
zakoupený v roce 2012 již není schopen najednou uvařit požadovaných 10 plechů naplněných
potravinami, čímž je nutné jej použít pro vaření 250 porcí jídel vícekrát. V současné době se využívá
kapacita konvektomatu jen z poloviny, aby nebylo některé jídlo upečené více nebo méně, případně
připálené. Tímto se zvyšuje spotřeba elektrické energie a zároveň vaření trvá mnohem déle, čímž se
komplikuje časová organizace práce při zajištění vaření jídel pro plnou kapacitu jídelny (250 porcí).
Zakoupení nového konvektomatu zároveň s elektrickou pánví je dle názoru vedoucích pracovníků
příspěvkové organizace rovněž systémové a úsporné. K výměně obou zařízení by došlo na konci
prázdnin, kdy není kuchyně v provozu, při jedné instalaci a zaškolení pracovníků kuchyně. I případné
úpravy elektroinstalace (pokud by byly požadovány, zejména u elektrické pánve) by proběhly mimo
běžný provoz kuchyně. Nový konvektomat včetně podstavce, povinného systému na změkčování vody,
dopravy, instalace a zaškolení (podrobné informace viz příloha) stojí 363 502,15 korun a rovněž by byl
zakoupen z investičního fondu příspěvkové organizace. Zároveň ředitelka ZŠ a MŠ navrhuje, aby stávající
konvektomat byl převezen do domu zahrádkářů a byl nadále využíván k vaření na obecních nebo
soukromých akcích občany Vřesiny.

153 / 1508

5.

Rada obce Vřesina schvaluje jednomyslně nákup elektrické nerezové pánve s motorickým
zdvihem do školní kuchyně ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. v ceně 176 847,55
Kč a konvektomatu v ceně 363 502,15 Kč včetně dopravy, instalace a zaškolení. Oba
přístroje zakoupí ZŠ a MŠ Vřesina zastoupená Mgr. Lenkou Skýbovou z finančních
prostředků investičního fondu ZŠ a MŠ Vřesina, příspěvková organizace.

Žádost o finanční spoluúčast na akci “Vřesinské divadlo úsměvů” – 50 tis. Kč
V roce 2021 byl divadelní festival organizován spolkem DiVOch. V letošním roce se nabízí možnost
uspořádat festival ve větším formátu s podporou Svazu českých divadelních ochotníků. Celkové náklady
100 tis. Kč by byly z 50% uhrazeny Moravskoslezským krajem (dotace 50 tis. Kč) a obcí Vřesina 50%
(50 000 Kč).
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Rada obce schvaluje jednomyslně finanční spoluúčast na akci “Vřesinské divadlo úsměvů”.
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Finanční spoluúčast bude realizována úhradou faktury, vystavenou organizátorem SČDO
(Svaz českých divadelních ochotníků).
6.

Objednávka kuchyňky do sálu v hasičárně a skříní v šatně u stolaře
Rada rozhodla umístit úložné skříně v šatně přímo proti dveřím z estetických důvodů. Prostor na
háčky (šatna) bude za vstupem na levé stěně.
Součástí kuchyňské linky nebude digestoř – dle stolaře pro dvouplotýnkový vařič zbytečné. Příloha
153-4.
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7.

Rada obce schvaluje jednomyslně nabídku firmy Nábytéka.cz s.r.o., Na Vyhlídce 243/8,
747 94 Děhylov na výrobu kuchyňské linky a skříní do šatny v sále hasičské zbrojnice za
celkovou částku 121 204 Kč vč. DPH bez spotřebičů a pověřuje starostu obce, aby vystavil
objednávku. Kuchyňská linka nebude mít digestoř.

Úprava směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Vzhledem k neustále rostoucím cenám se rada rozhodla navýšit limity:
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Rada rozhodla jednomyslně upravit limity ve směrnici pro zadávání zakázek malého
rozsahu s okamžitou platností takto:
• limit pro kategorii I. (přímý nákup) se navyšuje na částku 400 tis. Kč, kde starosta sám
rozhoduje o zakázkách/nákupech do 200 tis. Kč včetně, nad tento limit rozhoduje
starosta spolu s místostarostou.
• V případě nepřítomnosti starosty se limit 400 tis. Kč vztahuje na zakázky/nákupy, které
spolu s místostarostou schvaluje jeden člen rady obce.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl zpracován dne 8. srpna 2022
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