OBEC VŘESINA

Zápis č. 139/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 14. 3. 2022
Přítomni:

Host:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.

Předání a převzetí rozestavěného kolumbária – opěrné stěny.
Kolumbárium - navazující chodníky
Stavební povolení – ulice V Dolu – pan R*** N***
Výzva na dětské hřiště Nová Plzeň
Nabídka dotace MAS – program LEADER
Žádost o odkoupení pozemku – R*** Z***
Podání pana S***
Žádost o podporu z rozpočtu obce – Zdravotní klaun
Rozpočtové opatření 2/2022
Ukrajinská vlajka na radnici – stanovisko občana
Nabídka na plynovou přípojku pro RD č. popisné 6
Kuchyňský kout v sále hasičské zbrojnice
Návrh na směnu pozemků s Povodím Odry
Silniční obruby u RD č.p. 144
Svah nad dětským hřištěm
Opravy výtluků 2022
Stanovisko obce Vřesina k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci ul. Hlubočická

Předání a převzetí rozestavěného kolumbária – opěrné stěny.

Firma Peroutka dokončila rozestavěné opěrné stěny. Faktura na cca 1 341 081 Kč. Příloha 139-1.
Ing. Diehel nebyl na předání přítomen, dodatečně nalezl vady na díle (např. praskliny, špatná kvalita
schodů). Budeme požadovat nápravu.
2.

Kolumbárium - navazující chodníky

Po dokončení opěrných stěn je nutné dokončit zpevněné plochy. Musí se napojit na stávající
chodníky bez terénních nerovností. Je nutné zpracovat položkový rozpočet, aby se to dalo vysoutěžit.
Rozpočet zpracuje Ing. Roman Diehel, pak zveřejníme výzvu (včetně instalace bodových světel a přípravy
na kašnu). Cílem je dokončit „hrubou stavbu“, aby byl na hřbitově pořádek a bezpečná chůze. Bez
usnesení.

3.

Stavební povolení – ulice V Dolu – pan R*** N***

Pan N*** jménem dcery V*** M*** požaduje oddělit chodník V Dolu od jejího pozemku 297/5
neprůhledným plotem. Nepožaduje beton. Rada navrhuje výsadbu tújí, pan N*** to bude tlumočit dceři
a sdělí rozhodnutí. Je tam velký provoz (od zahájení provozu dětské ordinace). Navrhnout řešení po celé
délce až k ul. Hlavní, aby nebylo vidět na pozemek 297/5.
139 / 1377

Rada obce pověřuje starostu obce, aby ověřil u autora projektu pana Michala Šiguta, zda
je možnost upravit projekt pro kočárek (doplnit pojezdy do schodů) a bere na vědomí, že
tento odklad povede k ukončení stavebního řízení a bude nutno zahájit celý proces znovu.

HLASOVÁNÍ: 4-1-0
4.

Výzva na dětské hřiště Nová Plzeň

Ing. Michal Král předkládá opakovaně výzvu na zakázku malého rozsahu na stavbu dětského hřiště
– příloha 139-2. Výzva bude umístěna na profilu zadavatele a žádost o zpracování nabídky bude
rozeslána na firmy dle seznamu v příloze 139-3, který bude doplněn o firmy, které poskytly nabídku ve
VŘ na hřiště na ulici Sportovní.
139 / 1378
139 / 1379

5.

Rada obce jednomyslně pověřuje Ing. Jiřího Augustina, aby provedl kontrolu správnosti
podkladů pro zadání veřejní zakázky „Dětské hřiště Nová Plzeň“. Termín – neprodleně.
Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním výzvy na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu č. 2022/8 dle přílohy 139-2 na stavbu dětského hřiště na ulici Plzeňská a
pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy na profilu zadavatele a současným oslovením
vybraných uchazečů dle přílohy 139-3 neprodleně po formální kontrole podkladů pro
zadání.

Nabídka dotace MAS – program LEADER

Starosta předkládá radě nabídku na podporu místního rozvoje na základě iniciativy LEADER
(komunitně vedený místní rozvoj) – prostřednictvím MAS Opavsko. Příloha 139-4. Podklady předány
členům rady, náměty nejpozději do příští schůze rady. Bez usnesení.
6.

Žádost o odkoupení pozemku – R*** Z***

Jedná se o část starého náhonu. V roce 2013 už byla jednou projednána směna – usnesení ZO 1713 ze dne 26. června 2013. Je třeba navázat na tato jednání. Starosta kontaktuje Ing. Bártu, který se v té
době ve věci angažoval, a pokusíme se navázat a směnu pozemků realizovat. Je třeba zvážit úpravu
břehů Vřesinky pro zajištění schůdnosti až na ulici Nádražní. Příloha 139-5.
139 / 1380
7.

Rada obce pověřuje starostu obce, aby v součinnosti s Ing. Vladimírem Bártou obnovil
jednání o směně pozemků v souladu s usnesením ZO č. 17-13 ze dne 26. 6. 2013.

Podání pana S***

Obec obdržela dopis pana E*** S***, kterým se domáhá odpovědi na předchozí dopisy.
Vzhledem k tomu, že ani tento dopis není srozumitelný a není zřejmé, o co panu S***i jde, nebude na
něj starosta reagovat. Příloha 139-6.
8.

Žádost o podporu z rozpočtu obce – Zdravotní klaun

Viz příloha 139-7. Názor starosty: obec podobných žádostí obdrží v průběhu roku více. Jakkoli je
to sympatická činnost, nepřísluší vedení obce rozdávat obecní peníze na podobné záležitosti.
139 / 1381

Rada obce rozhodla jednomyslně nepodpořit o.p.s Zdravotní klaun z prostředků obecního
rozpočtu.
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9.

Rozpočtové opatření 2/2022
Viz. příloha 139-8. Důvodem je uvolnění peněz na podporu Ukrajiny dle rozhodnutí ZO.

139 / 1382

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření 2/2022 dle přílohy 139-8 ve výši 150 tis. Kč.

Hlasování: 4-1-0
10. Ukrajinská vlajka na radnici – stanovisko občana
Příloha 139-9. Starosta obce předkládá radě obce stanovisko občana, které rada částečně
akceptuje – na radnici bude viset vedle ukrajinské vlajky česká. Bez usnesení.
11. Nabídka na plynovou přípojku pro RD č. popisné 6
Paní N*** B*** požádala o zřízení plynové přípojky na náklady obce, rada její žádost akceptovala
usnesením 134/1316. Pan Závada nyní předkládá nabídku na realizaci přípojky, příloha 139-10.
139 / 1383

Rada obce akceptuje nabídku firmy MSGas s.r.o. na zřízení plynové přípojky k hranici
pozemku parc. číslo 105 v k.ú. Vřesina u Bílovce za částku 75 150 k4 + DPH a pověřuje
starostu obce, aby realizaci přípojky objednal.

HLASOVÁNÍ: 4-0-1
12. Kuchyňský kout v sále hasičské zbrojnice
Na kuchyňský kout není moc místa. Předběžně dle výkresu je to 2,2 m, ale jasno bude až po
likvidaci sádrokartonové příčky. Návrh „kuchyňky zpracuje pan Petr Lička. Měly by poskytovat základní
servis – nádobí, příbory, myčku. Nepředpokládá se vaření, pouze příprava dovezených jídel. Bez
usnesení. Příloha 139-11.
13. Návrh na směnu pozemků s Povodím Odry
Návrh na směnu pozemků ve vlastnictví Povodí Odry (Vřesinka v prostoru Káčáku), za pozemky ve
vlastnictví obce (Porubka v lokalitě pod Vřesinskou strží).
Pozemky Povodí Odry:
parcelní číslo
2102/1
2103/2
2103/3
2105/2
2106/6
Celkem

výměra m2
575
232
779
239
140
1965

Pozemky obce Vřesina:
parcelní číslo
1187/10
1187/11
1187/12
1705/1
1705/2
1705/3
1705/5
1706/1
1711/2

výměra m2
12
5
26
114
37
74
37
18
117

Zápis č. 139/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 14. 3. 2022,

strana 3

2130/3
2130/12
2130/26
2130/70
2130/75
2130/77
2130/78
2130/79
Celkem
139 / 1384

394
30
161
341
158
313
10
125
1972

Rada obce souhlasí, aby starosta navrhnul a projednal se státním podnikem Povodí Odry
směnu pozemků dle tohoto zápisu. V případě souhlasu bude směna připravena na příští
zasedání ZO ke schválení.

14. Silniční obruby u RD č.p. ***
Dopis majitelky: Chtěla bych v prostoru vedle mého domu na ulici Klimkovická *** vybudovat
zpevněnou plochu se zámkovou dlažbou s odvodněním od domu. Prostor je mezi mým domem a ulici
Záhumenní, pozemek je obecní. Všechny práce bych uhradila sama, akorát bych chtěla poprosit obec o
výměnu 16 ks patníků, které jsou v havarijním stavu. Včera jsem panu Ličkovi ukázala stav těchto
patníků a seznámila jej s úpravami, které bych chtěla provést.
139 / 1385

Rada obce projednala žádost o obnovu 16 ks silničních obrub před RD č. popisné *** a
rozhodla jednomyslně, že výměna bude provedena na náklady obce v průběhu oprav MK
v roce 2022 – zajistí pan Pavel Pokorný.

15. Svah nad dětským hřištěm
Pan Pokorný sděluje, že svah nad hřištěm (tenisovými kurty) je zbaven náletových dřevin. Je třeba
vyčistit od listí a zajistit chemické ošetření přípravkem GARLON NEW (nebo jiným s obdobnými účinky).
Pak bude svah oset speciálním svahovým osivem. Zajistí údržba obce v součinnosti s panem Petrem
Ličkou a Pavlem Pokorným. Bez usnesení.
16. Opravy výtluků 2022
Pan Pavel Pokorný navrhuje uvolnit na opravu výtluků 500 tis. Kč s ohledem na fakt, že se zmenšil
rozsah oprav MK v letošním roce. Výzvu na zakázku malého rozsahu zpracuje pan Pavel Pokorný, je
třeba ji formulovat tak, aby byla dopředu zajištěná kvalita. Loňské opravy nebyly provedeny kvalitně.
17. Stanovisko obce Vřesina k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci ul. Hlubočická
Odůvodnění: investor stavby RD, Ing. M*** O***, nar. *****, trvalý pobyt *****, 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. Martinem Ostrým v listopadu 2021 (č.v.
1). Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Ostrava ve svém závazném stanovisku č.j. KRPT247783-1/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.
139 / 1386

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 souhlasí s připojením
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pozemku parc. č. 1247/4 na místní komunikaci ul. Hlubočická ležící na pozemku parc. č.
2118/6, vše k. ú. Vřesina u Bílovce dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing.
Martinem Ostrým v listopadu 2021 (č.v. 1) a dle podmínek stanovených v závazném
stanovisku Dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava č.j. KRPT247783-1/ČJ-2021-070706 ze dne 22.11.2021.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 14. března 2022
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