OBEC VŘESINA

Zápis č. 137/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 28. 2. 2022
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Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 1872/80
Zřízení plotu mezi pozemkem p. S*** a úložištěm za hasičskou zbrojnicí
Kácení stromů
Průjezd závodníků offroad na Vřesinskou strž
Plochy pro náhradní výsadbu

Nová myčka na bílé nádobí

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vřesina, okres Ostrava- město, příspěvkové organizace
Mgr. Lenka Skýbová žádá o schválení nákupu nové myčky na bílé nádobí do školní kuchyně jako náhradu
za myčku pořízenou 4. 2. 2011, které přestala fungovat celá ovládací jednotka. Tato jednotka již byla
dvakrát opravována, nyní již nelze opravit (přivolán servisní technik), myčka má rovněž vadné čerpadlo a
nelze ovládat tlačítky, pouze přes jistič. V současné době musí kuchařky umývat bílé nádobí pro děti a
žáky ZŠ a MŠ ručně.
Na základě rychlého průzkumu trhu a zaslání cenových nabídek od dodavatelů profesionálních
spotřebičů určených do gastro provozoven a školních jídelen žádám o schválení nákupu průběžné
dvouplášťové myčky na bílé nádobí s odpadním čerpadlem 50x50 - 400 V za celkovou cenu 98 545,79 Kč
včetně DPH (v ceně je zahrnuta i doprava, instalace, napojení na odpad, přípojku vody a elektřiny).
Podrobné informace o vybrané myčce nádobí jsou přiloženy v příloze. Myčka bude zakoupena z
finančních prostředků investičního fondu příspěvkové organizace.
137 / 1355 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje nákup průběžné dvouplášťové myčky na bílé
nádobí do školní kuchyně ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, p.o., za 98 546 Kč.
Myčku zakoupí ZŠ a MŠ Vřesina, zastoupená ředitelkou Mgr. Lenkou Skýbovou, z
finančních prostředků investičního fondu.
2.

Věcné břemeno DTJ na plochu umělé trávy

Starosta obce předkládá upravenou smlouvu na ukončení starého a zřízení nového věcného
břemene na plochu umělé trávy v souvislosti s odkupem „umělky“ od DTJ Vřesina, z.s. Smlouvu připravil
Mgr. Petr Kučera, dílčí doplnění dle požadavků rady zapracoval starosta (omezení hmotnosti, povinnost
každé užití konzultovat, odpovědnost za škody). Příloha 137-1.

137 / 1356 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene pro
oprávněnou DTJ Vřesina, z.s., na pozemku parc. číslo 1131/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce
dle přílohy č. 137-1 tohoto zápisu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
3.

Věra Filipová – úpravy v obci

Starosta obce pozval paní Věru Filipovou, aby projednali případné úpravy vzhledu obce v tomto
roce. Témata: horní kaple, okolí kostela, svah Malá Strana, „kruháč“ školka.
137 / 1357 Rada obce rozhodla jednomyslně objednat u paní Věry Filipové úpravu zelené kruhové
plochy na parkovišti u mateřské školy. Bude zde vytvořen letničkový záhon „Plzeňská
květnice“. Paní Věra Filipová zajistí veškeré činnosti za úplatu a na náklady obce.
137 / 1358 Rada obce pověřuje starostu obce, aby u paní Věry Filipové objednal zpracování výzvy
pro řešení dlouhodobě neuspokojivého vzhledu svahu na ulici Malá Strana s cílem
požádat o řešení odborné firmy formou výběrového řízení.
4.

Svodidla nad dětským hřištěm
V loňském roce nedošlo na realizaci dětského hřiště ve sportovním areálu ani k úpravě svahu.
137 / 1359 Rada obce rozhodla obnovit výzvu na zakázku malého rozsahu na zřízení svodidel na
ulici Sportovní v prostoru dětského hřiště a pověřuje pana Pavla Závadu, aby výzvu
z loňského roku aktualizoval.

5.

Smlouva na OLH

V letošním roce je třeba obnovit smlouvu na OLH. Vzhledem k tomu, že péče o les je dlouhodobá
záležitost a obec nemá výhrady ke stávajícímu OLH, předkládá starosta návrh Dodatku č. 7, kterým se
prodlužuje smlouva o dva roky za stejnou cenu, jako v předchozím dvouletém období (ceny za
poskytování služeb odborného lesního hospodáře 415 Kč/Ha, což činí při výměře 85,97 ha celkem
35 677 Kč). Příloha 137-2.
137 / 1360 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě na službu odborného
lesního hospodáře (OLH) s firmou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., sídlo Antonína
Brože 3124/2, Ostrava – Zábřeh, IČ 258 16 977 na rok 2022-23 za částku 35 677 Kč/rok
a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
6. Smlouvy na práce v lesích
Starosta předkládá radě obce smlouvy na práce v lesích na sezonu 2022. Jedná se rozsahem i
cenami o stejné smlouvy, jako v sezoně 2021. Ceník je v příloze 137-3.
137 / 1361 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvami na práce v lesích v sezóně 2022 s těmito
smluvními partnery:
• Reklamní agentura REMARK s.r.o., IČ 64619532, Ostrava, Herbenova 769/3;
• Tomáš Šlonc, IČ 04877292, Ostrava Plesná, Vlnitá 87/20;
• Dalibor Košař, IČ 63716780, Zbyslavice, Javorová 132;
• Petr Sedláček, IČ 64625818, Janovice – Rýmařov, Cihlová 1;
a pověřuje starostu obce podpisem jednotlivých smluv dle příloh č. 102 - 8 až 102 – 11.
Organizace (objednávky) práce v lesích zajištuje pan Tomáš Šlonc. Ceník prací na rok 2022 je
v příloze 137-4.
7.

Změna rozpisu rozpočtu 1/2022
Paní Jana Rašíková předkládá změnu rozpisu rozpočtu obce č. 1/2022, příloha 137-5
137 / 1362 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce č. 1/2022 dle přílohy 137-5.
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8.

Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 1872/80

Investor stavby vodovodní přípojky L*** V***, nar. ***** a P*** V***, nar. *****, oba trvalý
pobyt ***** Zbyslavice (dále i „Žadatel“) žádá o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro pozemek
parc. č. 1872/80 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví Žadatele a se zvláštním užíváním místní
komunikace ul. Společná na pozemku parc. č. 2132 k.ú. Vřesina u Bílovce po dobu stavby. Stavba bude
provedena částečným překopem místní komunikace ul. Společná dle přiložené projektové dokumentace
vypracované Ing. Tomášem Tarabou v lednu 2021 (č.v. D.1.4.1-01).
Překop bude proveden tak, aby nedošlo k uzávěře komunikace. Realizací stavby dojde k
částečnému omezení plynulosti silničního provozu. Uložení sítí do silničního pozemku místní
komunikace ul. Společná bylo povoleno usnesením Rady obce Vřesina č. 122/1210 a 122/1211 ze dne
25.10.2021 a rozhodnutím č. 10/2021 ze dne 09.11.2021. Práce proběhnou v termínu 01.02. –
06.02.2022 po dobu max. jednoho dne. Zodpovědná osoba: L*** V***, nar. *****, trvalý pobyt *****
Zbyslavice.
137 / 1363 Rada obce Vřesina:
• souhlasí se stavbou a umístěním nové vodovodní přípojky pro pozemek parc. č.
1872/80 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví manželů: L*** V***, nar.
***** a P*** V***, nar. *****, oba trvalý pobyt **** Zbyslavice, dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Tomášem Tarabou v lednu 2021 (č.v. D.1.4.1-01).
• souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Společná ležící na pozemku v
majetku obce parc. č. 2132 k.ú. Vřesina u Bílovce spočívajícím v částečném
překopu komunikace se záborem cca 4 m2, s částečným omezením provozu. Práce
proběhnou po dobu jednoho dne v termínu 01.03.2022 – 06.03.2022.
HLASOVÁNÍ: 3-0-2
9.

Zřízení plotu mezi pozemkem p. S*** a úložištěm za hasičskou zbrojnicí

Petr Lička: pan S*** sousedí s areálem hasičské zbrojnice a využívá část obecního pozemku parc.
č. 314. V návaznosti na plánovanou opravu povrchů manipulačních ploch sběrného dvora je nezbytné
snížit negativní vlivy na okolí, vyplývající ze samotného provozu sběrného dvoru. Pan S*** požádal o
vybudování betonového plotu, přičemž se jedná o délku 37-40 metrů. Pan Petr Lička prověří nabídku a
cenu betonových plotů a předloží radě. Bez usnesení.
10. Kácení stromů
Pan Pavel Pokorný předkládá cenovou nabídku na pořez a ořez stromů a předkládá toto usnesení:
137 / 1364 Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou dle položkového rozpočtu společnosti K-I
Forest s.r.o ve výši 62562,-Kč s DPH za pořez a ořez stromů a pověřuje místostarostu
obce vystavením objednávky.
HLASOVÁNÍ: 4-1-0
11. Průjezd závodníků offroad na Vřesinskou strž
Navazuje na bod 1 zápisu 136. Členové rady provedli místní šetření a dohodli s organizátorem a
žadatelem (Ing. Pavel Režný) podmínky, za který jsme ochotni povolit průjezd.
137 / 1365 Rada obce jednomyslně souhlasí s průjezdem účastníků ofroad závodu, plánovaného
ve Vřesinské strži, přes pozemek parc. č. 1826/62 při dodržení těchto podmínek:
• max. šířka 2 m
• nebude se zpevňovat ani přemisťovat zemina
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•
•

nedojde k poškození porostů
bude uvedena do původního stavu

12. Plochy pro náhradní výsadbu
Pan Petr Lička navrhuje určit plochy pro případnou budoucí náhradní výsadbu – parcely v k.ú.
Vřesina u Bílovce č. 1134/6 a 2050/62, příloha 137-6 a 137-7.
137 / 1366 Rada obce jednomyslně souhlasí s plochami pro případnou budoucí náhradní výsadbu
na pozemcích parc. čísla 1134/6 a 2050/62 v k.ú. Vřesina u Bílovce.
13. Práce na revitalizaci Kačáku
Odstranění náletových dřevin pod vedením ČEZ provádí zahradnictví Jiří Jílek. Cenová kalkulace
v příloze 137-8.
137 / 1367 Rada obce schvaluje rozsah a úhradu prací na revitalizaci Kačáku v prostoru parcel č.
2103/3, 2104/5, 2105/1a 2105/2 dle přílohy č. 137- 8.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 4. března 2022
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