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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vřesina, konaného dne 1.11.2018
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zasedání zastupitelstva obce Vřesina bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce
Ing. Jaroslavem Smolkou. Přivítal přítomné členy a ostatní občany. Konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování. Bylo přítomno 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné.
Určil ověřovatele zápisu pana Pavla Kellera a pana Radka Kupku. Zapisovatele určil paní
Růženu Pískalovou. Poté zazněla hymna ČR.
Ing. Jaroslav Smolka – všichni zastupitelé složí slib, upozornil přítomné členy zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle zákona
o volbách.
Mgr. Jana Šandalová přečetla slib.
Ing. Jaroslav Smolka vyvolával v abecedním pořadí jednotlivé zastupitele, kteří prohlášením
„slibuji“ a podpisem do listiny potvrdili svůj slib. Slib členů zastupitelstva je přílohou tohoto
zápisu.
2) Schválení programu
Ing. Jaroslav Smolka přečetl program, ke kterému nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a)
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 84 zákona o obcích)
b)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
c)
volba starosty
d)
volba místostarosty
4) Volba dalších členů rady
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)
volba předsedy finančního výboru
c)
volba předsedy kontrolního výboru
d)
volba členů finančního výboru
e)
volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
7) Pověření starosty obce k zastupování obce v různých sdruženích a společnostech
8) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP
9) Rozpočtové opatření
10) Diskuse
Hlasování:

pro: 15

proti: 0
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3) Volba starosty a místostarosty
Ing. Jaroslav Smolka – v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích je navrženo, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.
3a)

Zastupitelstvo obce Vřesina určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Ing. Jaroslav Smolka – přečetl návrh usnesení na volbu starosty, místostarosty a ostatních členů
rady, jiný návrh na změnu způsobu hlasování nebyl podán.
3b)
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostaros ty
a ostatních členů rady samostatně dle abecedního pořadí navržených kandidátů.
Hlasování:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

Ing. Jaroslav Smolka – dalším bodem je volba starosty, je navržena paní Mgr. Bohusla va
Krupová. Jiný návrh nebyl podán.
3c)

Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostkou obce Vřesina Mgr. Bohuslavu Krupovou.

Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

Nově zvolená starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová poděkovala za jednoznačné zvolení,
poděkovala bývalému vedení obce za dlouholetou práci, jak panu Jaroslavu Smolkovi, tak panu
Petrovi Rončkovi, panu Alfonsi Konečnému, paní Janě Teichmannové a panu Stanisla vu
Bočkovi, kteří byli v radě. Odvedli velký kus práce, cením si toho a věřím, že budeme nadále
spolupracovat. Obec budeme vést jedním směrem, tam kam chceme, aby se nám tady dobře
žilo.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – je navrženo usnesení, že místostarostou obce je pan
Stanislav Boček. Jiný návrh nebyl podán.
3d)

Zastupitelstvo obce Vřesina volí místostarostou obce Vřesina p. Stanislava Bočka.

Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 2

Pan Stanislav Boček poděkoval za zvolení, slíbil, že bude pracovat pro blaho a rozvoj naší
krásné vesničky
4) Volba dalších členů rady
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – je navrženo usnesení, že zastupitelstvo obce volí do
funkce člena rady obce Ing. Petru Hlaváčkovu. Jiný návrh nebyl.
4a)
Zastupitelstvo obce Vřesina volí do funkce člena rady obce Vřesina Ing. Petru
Hlaváčkovou.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0
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Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení, že zastupitelstvo volí do
funkce člena rady JUDr. Aleše Klecha, LL.M. Jiný návrh nebyl podán.
4b)

Zastupitelstvo obce Vřesina
JUDr. Aleše Klecha, LL.M.

Hlasování:

volí

do

pro: 14

funkce

člena

proti: 0

rady

obce

Vřesina

zdržel se: 1

Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení, že zastupitelstvo volí do
funkce člena rady pana Radka Kupku. Jiný návrh nebyl podán.
4c)
Zastupitelstvo obce Vřesina volí do funkce člena rady obce Vřesina p. Radka Kupku.
Hlasování:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 1

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení.
5a)
Zastupitelstvo obce Vřesina zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení, jiný návrh nebyl.
5b)
Zastupitelstvo obce Vřesina volí předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Smolku.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení, jiný návrh nebyl.
5c)

Zastupitelstvo obce Vřesina volí předsedou kontrolního výboru p. Ondřeje Seidlera.

Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 1

Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení, jiný návrh nebyl.
5d)
Zastupitelstvo obce Vřesina volí členy finančního výboru Ing. Bc. Jiří Bečicu, Ph.D.,
Ing. Lucii Dvořákovou, Ing. Libora Kozubka a Ing. Pavla Kulhánka.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 2
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení, jiný návrh nebyl.
5e)
Zastupitelstvo obce Vřesina volí členy kontrolního výboru p. Pavla Kellera, p. Milana
Neminarze, Ing. Petra Rončku a MUDr. Petra Uhliga.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 3

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. má zastupitelstvo
obce možnost rozhodovat o výši odměn jednotlivých členů, předsedů výborů, místostarosty
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obce a radních. Je navrženo usnesení, které vychází z nařízení vlády a předchozích zkušeností
minulého zastupitelstva a přečetla návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje v souladu s § 72, 73, 74 a 84 zákona o obcích odměny
neuvolněným členům ZO a předsedům výborů a komisí dle předloženého návrh (Příloha č. 3).
Má někdo jiný návrh usnesení.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – nesouhlasím s tímto zněním usnesení, v usnesení musí být uvedena
přímo funkce a částka, která je schválena, navrhuji, aby usnesení bylo upraveno
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla 2. návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Vřesina, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce
(nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.
Zastupitelstvo obce Vřesina, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15 000,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty a v případě
budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zastupitelstvo obce Vřesina, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje odměnu za výkon
funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 5000,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady obce a v případě
budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Zastupitelstvo obce Vřesina, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje odměnu za výkon
funkce předsedy výboru a komisí jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy
výboru a v případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytována ode dne
zvolení do funkce.
Ing. Jaroslav Smolka – navrhuje odměny zastupitelů 500,-Kč, předsedů výborů a komisí 1.500,Kč, členů rady 3.000,-Kč a místostarosty 15.000,-Kč.
Hlasování:

pro: 5

proti: 3

zdržel se: 7

Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – můžeme hlasovat pro usnesení, které bylo navrženo
v této verzi, kterou máme před sebou (2. návrh usnesení). Pro zastupitelé 300,-Kč měsíčně, pro
místostarostu 15.000,-Kč měsíčně, pro člena rady 5.000,-Kč měsíčně a předsedu výborů a
komisí 1.300,-Kč měsíčně.
Hlasování:

pro: 9

proti: 3

zdržel se: 3

7) Pověření starosty obce k zastupování obce v různých sdruženích a společnostech
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Vřesina deleguje jako zástupce obce Vřesina starostku obce
Mgr. Bohuslavu Krupovou v SOMA Markvartovice, a.s., Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a.s. a v ostatních obchodních společnostech s majetkovou účastí obce
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včetně zastupování na valných hromadách a v případě, že se starostka z jakýchkoliv důvodů
nemůže zúčastnit, deleguje místostarostu obce p. Stanislava Bočka.
Hlasování:

pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

8) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 51
odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že zastupitelem, který v rámci projednávání územního
plánu Vřesina bude spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby, je
určena Ing. Petra Hlaváčková.
Hlasování:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 4

9) Rozpočtové opatření
Ing. Jaroslav Smolka – uvedl největší položky plnění rozpočtu u příjmů a výdajů. Plnění
rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelé ani občané neměli dotazy k plnění rozpočtu obce
Vřesina.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení.
9a)
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí stav a plnění rozpočtu za 1. až 9. měsíc
2018.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 3

Ing. Jaroslav Smolka přečetl a podrobně vysvětlil jednotlivé položky navrhova né ho
rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová přečetla návrh usnesení.
9b)

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 (dle přílohy č. 4).

Hlasování:

pro: 14

proti: 0

10)

zdržel se: 1

Diskuse
Ing. Pavel Hlaváček – jak se vyvíjí naše tělocvična a kolik je za ni celkový účet včetně všech
víceprací jako jsou přeložky a s tím související činnosti. Přišel již zhotovitel s nějakými
víceprácemi. Těch 52.800.000,-Kč už je všechno nebo bude se to navyšovat
Pan Stanislav Boček – zhotovitel vyfakturoval 1 fakturu co již provedl. Začalo se na
mikropilotáži, jsou schválené nějaké další práce, vícepráce vznikly na kanalizaci. S kanalizac i
se počítalo, že se půjde směrem na jih, tam to bylo zacpáno, tak jsme museli zvolit jinou trasu,
je to směrem na východ na orelskou louku
pan Duda – jaký máte záměr s koupalištěm, zbourat, zasypat nebo zvelebit
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – budeme se snažit získat jakoukoliv dotaci, myslím,
že by bylo nejlépe ho zvelebit, ať je to ve stavu, který se dá využívat. Nemůžu říct, že to tak
přesně bude, ale budeme se o to snažit řešit
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Závěr
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová poděkovala všem za účast a zasedání v 19.05 hod.
ukončila.

Zapsala: Růžena Pískalová

Mgr. Bohuslava Krupová
starostka obce

Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky:

Přílohy:
Listina o průběhu hlasování
Slib členů zastupitelstva obce
Návrh odměn
Stav a plnění rozpočtu 1.-9. 2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
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p. Pavel Keller
p. Radek Kupka

