OBEC VŘESINA

Zápis č. 135/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 14. 2. 2022
Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Ing. Michal Král
Bc. Petr Lička
Ing. Jiří Augustin
Mgr. Tomáš Bjaček
Marcel Vajda

hosté:

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady
člen FV
člen KV

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

Michal Fric – pasportizace MK
Vyhodnocení nabídek – okna v hasičárně
Vyhodnocení nabídek na pronájem restaurace.
Vyhodnocení BRKO
Výzva na kamenické práce – kolumbárium
Vybudování mlatové pěšiny a kontejnerového stání mezi ulicemi Větrná a Na Svahu ve Vřesině.
Zpevněná plocha pro kontejnerové stání v Písečné ulici u mostu přes Porubku
Schválení daru pro ZŠ
Nabídka ojetého vozidla pro obecní strážníky
Evidence výzev na zakázky

Michal Fric – pasportizace MK

Pan Michal Fric předkládá návrh digitálního pasportu MK, návrhy na změnu zařazení. Další návrhy na
úpravy od členů rady byly zaznamenány. Pan Fric je zapracuje do GIS Gobec a předloží ke schválení jako
celek. Bez usnesení.
2.

Vyhodnocení nabídek – okna v hasičárně

Obec obdržela 3 nabídky: VEKRA, JS Okna a PVC Okna. Rozhodla komise za účasti FV a KV. Protokol
z vyhodnocení nabídek je v příloze 135-1.
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3.

Rada obce rozhodla jednomyslně objednat vstupní dveře a okna v sále hasičské zbrojnice
u společnosti JS okna s.r.o., IČ: 25819364, na základě výběrového řízení dle nabídky
WEB/22/0069579/04/02/2022 za částku 95 841 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce
zasláním objednávky. Součástí dodávky nejsou zednické práce.

Vyhodnocení nabídek na pronájem restaurace.

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 25. 1. 2022 do 14. 2. 2022. Obec obdržela dvě nabídky
(přílohy 135-2 a 135-3).
nabídka č. 1– Piatkiewiczová Pavla: (4 800 /měsíčně)
nabídka č. 2 –Janečková Michaela (10 tis./měsíčně)
Obě nabídky jsou podrobné, nabízejí zhruba stejné služby. Po konzultaci s členy FV a KV rada
rozhodla:
135 / 1328

Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít smlouvu na pronájem restaurace s paní

Michaelou Janečkovou, trvalý pobyt *****, 700 30 Ostrava Hrabůvka, a pověřuje starostu
obce, aby s vítěznou uchazečkou uzavřel nájemní smlouvu za stejných podmínek, jako u
předchozího nájemce s tím, že budou upraveny paušální úhrady za služby v souladu
s aktuální cenovou hladinou za poskytované služby.
4.

Vyhodnocení BRKO

Obec obdržela jedinou platnou nabídku, další dva oslovení uchazeči oznámili, že se nezúčastní (OZO
a kompostárna Hlučín). Komise za účasti FV a KV tak posuzovala jedinou nabídku. Protokol je v příloze 1354. Smlouvu navrhnul Mgr. Petr Kučera a je již schválena radou obce. Pan Petr Lička připomíná dohodu o
narovnání s paní Kudelovou z podzimu 2021.
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5.

Rada obce jednomyslně rozhodla na doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu na
likvidaci bioodpadu s paní Libuší Kudelovou, Malá Strana 13, IČ 73124311.

Výzva na kamenické práce – kolumbárium

V souvislosti s dohodou o změně a rozsahu díla na stavbě kolumbária vzniká potřeba zorganizovat
výběrové řízení na dodávku samotného kolumbária – kamenického díla. Dokumentaci zhotovil Ing. Diehel a
je dle jeho názoru dostatečně podrobná, aby se podle této dokumentace mohlo dílo nacenit a vysoutěžit
dodavatel. Starosta obce předá podklady Ing. Královi a ten zpracuje výzvu včetně všech příloh a zpracuje
seznam kameníků, kteří budou osloveni.
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6.

Rada obce jednomyslně pověřuje Ing. Michala Krále, aby zpracoval výzvu na výrobu a
instalaci kolumbária (kamenické práce) včetně všech nezbytných příloh a zpracoval
seznam kamenických firem, které budou osloveny, tak aby mohlo proběhnout výběrové
řízení v co nejkratší době.

Vybudování mlatové pěšiny a kontejnerového stání mezi ulicemi Větrná a Na Svahu ve Vřesině.

Předkládá pan Petr Lička: Dotčený pozemek parcelního čísla 1061/1, LV 1001, katastrální území
Vřesina u Bílovce, v majetku obce Vřesina.
•

Požadavek na kontejnerové stání s ohradou

Požadavek obce je z ulice Větrná umístit vhodné uzavíratelné stání pro dva kontejnery o objemu
1100 litrů na plastový odpad a dva kontejnery o stejném objemu na papírový odpad. Požadavek na vzhled
je takový, že musí zapadat do již stávající koncepce obdobných míst ve vřesině. Stání musí být umístěno co
nepraktičtěji jak pro svozovou firmu OZO, tak pro občany. Zároveň však musí zapadnout do koncepce
okolní zástavby tak, ať co nejméně snižuje komfort bydlení okolních nemovitostí. Povrch stání včetně
dostatečných potřebných manipulačních ploch z dlažby. Kontejnerové stání s ohradou bude plně funkční a
sloužit svému záměru a odpovídat požadavkům svozové společnosti OZO.
•

Požadavek na mlatovou pěšinu

Mlatová pěšina o šířce 2 metry s betonovými obrubníky o celkové délce cca 90 metrů, musí vhodně
navazovat na kontejnerové stání z ulice Větrná a vhodně navazovat na ulici Na Svahu na druhé straně.
Mlatová pěšina bude plně funkční a sloužit svému záměru. Pan Lička navrhuje usnesení:
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Žadatel předloží jednoduchý návrh řešení, předpokládaný položkový rozpočet, včetně
použitých materiálů. Součástí díla je výškové a polohopisné zaměření geodetem a vyřízení
stanovisek provozovatelů sítí. Předpokládaný termín zhotovení předloží žadatel.
Projednání s majiteli sousedních nemovitostí zajistí Petr Lička a Michal Král

HLASOVÁNÍ: 4 – 1 - 0
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7.

Zpevněná plocha pro kontejnerové stání v Písečné ulici u mostu přes Porubku

Občané si zvykli toto kontejnerové stání využívat, nevýhodou je nezpevněný povrch. Místostarosta
obce předloží návrh na případnou opravu úseku od křižovatky s Písečnou ulicí až po most přes Porubku.
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8.

Rada obce rozhodla jednomyslně realizovat zpevněnou plochu pro kontejnery na tříděný
odpad na Písečné ulici u mostu přes Porubku na pozemku p.č. 1200/6 a pověřuje
místostarostu obce, aby zajistil realizaci v průběhu opravy MK v roce 2022.

Schválení daru pro ZŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina Mgr. Lenka Skýbová žádá o schválení finančního daru škole, který bude
poskytnutý obecně prospěšnou společností „Pomáháme školám k úspěchu“ IČ: 29005469 ve výši až do
40.000,- na krytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené do programu kolegiální
podpory v projektu Pomáháme školám k úspěchu a finanční příspěvek ve výši až do 10.000,-korun, který
bude poskytnutý na nákup knih do školní knihovny. Celkem tedy škola obdrží dar až do celkové výše
50.000,- korun.
Základní škola je jednou z deseti škol v Moravskoslezském kraji, která byla vybrána pracovníky
Nadace The Kellner Family Foundation, aby se připojila k tříletému projektu s názvem „Pomáháme školám
k úspěchu“. Projekt je zaměřen především na rozvoj kompetence k učení každého dítěte včetně řízení
vlastního učení a rozvoj kritické gramotnosti u každého dítěte prostřednictvím čtenářství a pisatelství. Do
projektu je zapojena ředitelka školy a tzv. školní tým sestavený z učitelek 1. - 5. ročníku. Příspěvková
organizace uzavře s o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu darovací smlouvu, která je přílohou žádosti.
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9.

Rada obce schvaluje přijetí daru v celkové výši 50.000,- od obecně prospěšné společnosti
„Pomáháme školám k úspěchu“, IČ: 29005469, pro Základní školu a Mateřskou školu
Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvkovou organizaci, do rozpočtu na rok 2022 a jeho
použitím v souladu s darovací smlouvou. Rovněž souhlasí s uzavřením dohody o
provedení práce s ředitelkou školy a všech zapojených pedagogů s příspěvkovou
organizací pro plnění projektových aktivit. Na základě tohoto souhlasu Rady obce může
ředitelka školy uzavřít s obecně prospěšnou společností „Pomáháme školám k úspěchu“
smlouvu o poskytnutí daru.

Nabídka ojetého vozidla pro obecní strážníky

Město Ostrov nabídlo velkému množství zájemců ojeté vozidlo Nisan NV 200. Údajně v benzínové
motorizaci. Vozidlo má najeto cca 130 tis. Km, bylo by k dispozici v létě. Výhodou je kompletní výbava pro
obecní policii, včetně boxu pro psy, trezoru, majáku a vysílačky (viz příloha 135 - 5). Naši strážníci o něho
projevili vážný zájem, protože pro jejich potřeby by vozidlo mohlo sloužit ještě řadu let (roční nájezd do 10
tis. km). Je nabízeno systémem „kdo dá víc“. Starosta obce požádá velitele policie města Ostrov o
podrobnější informace, aby rada obce mohla posoudit a odpovědně rozhodnout o případné koupi a výši
nabídky. Vozidlo bude k dispozici až za cca 4 měsíce (po dodání nového vozidla pro policii Ostrov).
10. Evidence výzev na zakázky
Starosta zpracoval seznam výzev na zakázky, plánované na letošní rok. Příloha 135 - 6. Seznam bude
aktualizovat asistentka starosty a pořadová čísla a názvy musí být dodržovány.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 18. února 2022
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