OBEC VŘESINA
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ZŠ a MŠ –schválení projektového záměru
Výzva na demolici RD č.p. 167
Projekt na sjezd z ul. Hlavní na parcelu 322
Úhrada pořizovací ceny cisterny na zalévání
Vyhodnocení zakázky „zahradní traktor“
Vyhodnocení RIDER
Dohoda s firmou Peroutka Dopstav – Kolumbárium
Plynová přípojka pro paní B***
Kačák – kácení
Smlouva s ČEZ o budoucím připojení KODUS
Souhlas s použitím znaku obce Vřesina na přítisk známky
Termín 19. zasedání ZO 9. března 2022
Uložení peněz na termínované vklady
Supervize projektu KoDuS, pohledat projektanty KoDuS
Pronájem zahrádky C 20, areál „STRŽ“
Věcný dar pro Janu Rašíkovou
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Připojení parc. 1247/4
Dodatek smlouvy – Ing. B***, kanalizace Pohoří
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcnéh břemene a dohoda o umístění stavby ČEZ

ZŠ a MŠ –schválení projektového záměru

Podmínkou pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a
jiných OP, je v novém programovacím období prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR
MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a
celoživotního učení. V této souvislosti musí zřizovatelé vyplnit údaje za nové a aktualizované
projektové záměry do tabulky pro nové programovací období za všechny své zřizované školy pro
Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit 2021 – 2027.
Pro ZŠ a MŠ Vřesina byl do této tabulky vložen nový projektový záměr k projektu s názvem
Virtuální a rozšířená realita ve výuce na ZŠ Vřesina, který bude realizován ve dvou etapách (rok 2023
a 2025). Jedná se konkrétně o vybudování mobilní učebny a modernizace jazykové učebny pro výuku
virtuální a rozšířené reality. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro rozšířenou a virtuální
realitu, IT a AV vybavení pro jazykovou laboratoř. Celková předpokládaná výše projektu je 4 000 000
korun pro obě etapy dohromady, z nichž 85% nákladů bude hrazeno z operačního programu IROP-

ITI, zbylé výdaje hradí zřizovatel příspěvkové organizace, který musí být v tomto operačním
programu nově i žadatelem o dotaci.
Součástí podání tabulky pro nové programovací období musí být i souhlas zřizovatele s novými
projektovými záměry doplněnými do tabulky za všechny příspěvkové organizace zřizovatele.
134 / 1310 Rada obce souhlasí s novým projektovým záměrem s názvem Virtuální a rozšířená
realita ve výuce na ZŠ Vřesina, který je nově doplněn v tabulce Strategického rámce
MAP pro nové programovací období – seznam investičních priorit 2021 – 2027 a
pověřuje tímto starostu obce, aby aktualizovanou tabulku odeslal Ve formátu MS
Excel na adresu rkarabinova@ostrava.cz a výpis usnesení rady se souhlasem
zřizovatele k této tabulce zaslal digitálně podepsaný datovou schránkou na
Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu.
2.

Výzva na demolici RD č.p. 167
Starosta obce předkládá výzvu na ZMR na demolici RD 167. Příloha 134-1.
134 / 1311 Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu na zakázku malého rozsahu na demolici RD
č. 167 na ulici Zahrádkářské a pověřuje starostu obce, aby výzvu zveřejnil na profilu
zadavatele.

3.

Projekt na sjezd z ul. Hlavní na parcelu 322

Ing. J.A. předkládá radě návrh výzvy ZMR na zpracování projektu na úpravu sjezdu z ulice
hlavní na parcele parc. číslo 322. Příloha 134-2.
134 / 1312 Rada obce jednomyslně souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu č.
2022/17 na projekt k úpravě zpevněné plochy na parcele č. 322 k.ú. Vřesina u
Bílovce z ulice Hlavní ve Vřesině a pověřuje Ing. Jiřího Augustina její administrací a
oslovením potencionálních uchazečů.
4.

Úhrada pořizovací ceny cisterny na zalévání

MŽP požaduje pro proplacení dotace na výsadbu stromů v roce 2021 doklad o úhradě celé
částky, nejen dotované části nákladů. Dále požaduje zaslat fotku cisterny.
134 / 1313 Rada obce rozhodla jednomyslně uhradit doplatek za cisternu na zalévání firmě
PolAgro v plné výši neprodleně.
5.

Vyhodnocení zakázky „zahradní traktor“

Obec neobdržela žádnou nabídku. Nabídku zopakujeme se lhůtou dodání do konce září 2022.
Bez usnesení.
6.

Vyhodnocení RIDER

Obdrželi jsme dvě nabídky, ani jedna nesplňuje beze zbytku všechny podmínky, proto byla
soutěž zrušena.
134 / 1314 Rada obce rozhodla jednomyslně zrušit výběrové řízení na RIDER. Opakované
výběrové řízení na RIDER bude provedeno běžnou poptávkou prostřednictvím
emailu s novým termínem dodání – konec dubna 2022. Provede Bc. Petr Lička
oslovením stejných uchazečů.
7.

Dohoda s firmou Peroutka Dopstav – Kolumbárium

Starosta obce předkládá radě obce návrh dohody na ukončení smlouvy o dílo na stavbu
kolumbária. Smlouvu připravil Mgr. Kučera, byla předložena ke schválení panu Peroutkovi. Příloha
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134-3. Firma Peroutka dokončí veškeré betonářské práce a předá obci. Na objednávku pak dodá a
instaluje zábradlí podle projektové dokumentace, kterou dopracuje autor projektu Ing. Diehel.
134 / 1315 Rada obce jednomyslně schvaluje dohodu s firmou Peroutka DopStav Ostrava
s.r.o., IČ 29393582 dle přílohy 134-3, kterou se upravují rozsah, cena a termín
zhotovení díla - stavba kolumbária - a pověřuje starostu obce podpisem dohody.
8.

Plynová přípojka pro paní B***

Paní B*** požádala o zřízení plynové přípojky na hranici pozemku v souvislosti s plánovanou
opravou MK Malá strana – příloha 134-4.
134 / 1316 Rada obce jednomyslně schvaluje žádost paní N*** B***, trvalý pobyt *****, Nová
Ves, 70900 Ostrava, o zřízení plynové přípojky na náklady obce z důvodů,
uvedených v příloze 134-4, a pověřuje zaměstnance obce Pavla Závadu k vyřízení
všech potřebných formálních úkonů a jejich realizace, vedoucí k vybudování
plynové přípojky na hranici pozemků p.č. 104 nebo 105 v k.ú. Vřesina u Bílovce.
Termín – do zahájení opravy ulice Malá strana.
9.

Kačák – kácení

Probíhá prořezávka stromů na pozemcích kolem „Kačáku“ v ochranném pásmu el. vedení. Byl
posouzen zdravotní stav stromů - nalezeny nemocné stromy a náletové dřeviny, které nevyhovují
záměru revitalizace Kačáku.
134 / 1317 Rada obce pověřuje jednomyslně Bc. Petra Ličku podáním a projednáním žádosti o
kácení stromů v prostoru Kačáku s příslušným úřadem a po kladném vyřízení
žádosti dohlédne na bezpečnou likvidaci předmětných dřevin.
10. Smlouva s ČEZ o budoucím připojení KODUS
Smlouva je v příloze 134-5. Jedná se o smlouvu o budoucím připojení bytových jednotek.
134 / 1318 Rada obce jednomyslně schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucích smluv o
připojení odběrných elektrických zařízení“ č. 22_SOBS01_4121910531 pro
připojení objektů s podporovanými byty a pověřuje Ing Romana Diehela podpisem
smlouvy na základě plné moci. Smlouvou se obec zavazuje k úhradě 50% procent
podílu na oprávněných nákladech, spojených s připojením, do 15 dnů od podpisu,
které činí celkem 340 200 Kč.
11. Souhlas s použitím znaku obce Vřesina na přítisk známky
Rada města Plzně zamítla použití jejich znaku na přítisk známky. Ing. Vladimír Bárta za
letopiseckou komisi předkládá žádost o souhlas s použitím znaku obce: Letopisecká komise při
Obecním úřadě ve Vřesině, v návaznosti na usnesení rady obce č. 116/1133 ze dne 30. 8. 2021, žádá
o vydání písemného souhlasu k užití znaku obce na přítiskovou známku, která se vydává u příležitostí
75. výročí vzniku kmotrovství mezi Plzní a Vřesinou (17. červenec 1946). Písemný souhlas s užitím
znaku obce podmiňuje Česká pošta s.p. k vydání přítiskové známky.
134 / 1319 Rada obce jednomyslně souhlasí s užitím znaku obce Vřesiny na přítiskové známce,
která se vydává u příležitosti 75 let vzniku kmotrovství Plzně a Vřesiny.
12. Termín 19. zasedání ZO 9. března 2022
Starosta oznámil předpokládaný termín konání 19. zasedání ZO dne 9. března 2022.
13. Uložení peněz na termínované vklady
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Starosta obce: na účtech nám leží cca 20 mil. v ČNB a 15 mil. v UnicreditBank, v obou
případech prakticky bez úročení. Aktuálně byly navýšeny úrokové sazby a vyplatí se peníze převést na
termínované vklady. Starosta navrhuje uložit část peněz na termínovaný vklad v Unicredit bank a část
v ČS, a.s. Příloha 134-6.
134 / 1320 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby uložil finance obce na
termínované vklady v České spořitelně a UnicreditBank dle obchodních nabídek
v příloze 134-6. Objem uložených peněz rada obce ponechává na společném
rozhodnutí starosty obce a paní Jany Rašíkové.
14. Supervize projektu KoDuS, pohledat projektanty KoDuS
Blíží se okamžik, kdy bude zapotřebí provést audit projektu KoDuS, aby se se zamezilo
případným nejasnostem. Zkušenost Krásného Pole – v okamžiku zahájení stavby mnoho věcí
operativně předělávali kvůli chybám v projektu. Takovému scénáři se chceme vyhnout. Jirka Augustin
osloví projekční organizace a navrhne/doporučí řešení. Bez usnesení.
15. Pronájem zahrádky C 20, areál „STRŽ“
134 / 1321 Rada obce jednomyslně schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1702/23 – ostatní
plocha, k. ú. Vřesina u Bílovce, zahrádka C 20, areál „STRŽ“, o výměře 199,95 m 2 za
cenu 1 040 Kč/rok panu Mgr. R*** H***, *****, 708 00 Ostrava-Poruba.
16. Věcný dar pro Janu Rašíkovou
Paní J*** R***, zaměstnankyně obce, se v letošním roce dožila životního jubilea *** let. Je
zavedenou tradicí, že rada obce zaměstnancům obce poskytuje přiměřený věcný dar.
134 / 1322 Rada obce schvaluje jednomyslně udělení věcného daru ve výši ***,- Kč k
životnímu jubileu *** let pracovnici obecního úřadu J*** R***, nar. ***, bytem Na
Panském 430/23, 747 20 Vřesina.
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Příloha 134-7.
134 / 1323 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou SMS-služby s. r. o., IČO: 067
84 771 a pověřuje starostu obce s podpisem smlouvy.
18. Připojení parc. 1247/4
Investor stavby RD, Ing. M*** O***, nar. ***, trvalý pobyt *****, 741 21 Kopřivnice, majitel
pozemku parc. č. 1247/4 k. ú. Vřesina u Bílovce (dále jen „Pozemek“), podal v rámci stavby RD
„Novostavba rodinného domu v k.ú. Vřesina u Bílovce p.č. 1247/4“ (dále jen „Stavba“) žádost o
povolení připojení Pozemku na pozemní komunikaci ul. Hlubočická a o souhlasné stanovisko obce
nezbytné pro územní řízení a stavební povolení v souvislosti s realizací Stavby. Žádost se
týká připojení Pozemku na místní komunikaci ul. Hlubočická v majetku obce, ležící na pozemku parc.
č. 2118/6 k. ú. Vřesina u Bílovce, dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. M*** O***
v listopadu 2021 (č.v. 1). Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava ve svém
závazném stanovisku č.j. KRPT-247783-1/ČJ-2021-070706 ze dne 22.11.2021 souhlasí s připojením
Pozemku k místní komunikaci ul. Hlubočická, parc. č. 2118/6, k. ú. Vřesina u Bílovce, za podmínek
stanovených ve výše uvedeném závazném stanovisku, které je přílohou žádosti. Tyto podmínky
budou následně součástí vydaného rozhodnutí.
134 / 1324 Rada obce Vřesina ve věci připojení pozemku parc. č. 1247/4 na místní komunikaci
ul. Hlubočická na pozemku parc. č. 2118/6, vše k. ú. Vřesina u Bílovce jednomyslně
souhlasí s připojením pozemku parc. č. 1247/4 na místní komunikaci ul. Hlubočická
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ležící na pozemku parc. č. 2118/6, vše k. ú. Vřesina u Bílovce dle přiložené
projektové dokumentace, zpracované Ing. M*** O*** v listopadu 2021 (č.v. 1), a
dle podmínek stanovených v závazném stanovisku Dopravního inspektorátu
Městského ředitelství policie Ostrava č.j. KRPT-247783-1/ČJ-2021-070706 ze dne
22.11.2021.
19. Dodatek smlouvy – Ing.Bělák, kanalizace Pohoří
134 / 1325 Rada obce jednomyslně souhlasí s Dodatkem ke smlouvě na zpracování projektové
dokumentace kanalizace v ulici Pohoří s Ing. B*** P***, IČ: 64607640, Mokré
Lazce, *****, cena 62 000 Kč bez DPH, a pověřuje starostu obce, aby dodatek č. 1
podepsal.
20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby ČEZ
Smlouva se týká zřízení trafostanice na parcele 21 v k.ú. Vřesina u Bílovce pro potřebu
bytového domu.
134 / 1326 Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. 4121910531 s ČEZ Distribuce, a.s., a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Ing. Jiří Kopeň

Bc. Petr Lička

starosta obce

člen rady obce

Zápis byl proveden dne 12. února 2022
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