Zápis 5. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

13. června 2019

Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 13. června 2019 v sále Obecního úřadu
ve Vřesině.
Přítomno bylo 13 členů ZO a 8 občanů.
1.
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Bohuslava Krupová v 18.00 hodin. Přivítala zastupitele,
zastupitelky, hosty
a
a občany na 5. zasedání
zastupitelstva obce Vřesina. Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva určila paní Alenu Káňovou,
ověřovateli zápisu určila pana Ing. Pavla Kulhánka a Ing Petru Hlaváčkovou.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle §92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Omluveni byli Ing. Vilém Hluchník a Stanislav Boček. Při účasti třinácti členů bylo
zastupitelstvo usnášeníschopné. Poté se starostka zeptala, zda někdo ze zastupitelů chce doplnit
další bod programu zasedání. Nikdo se nepřihlásil, proto nechala o navrženém programu
hlasovat.
5/1
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 4. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy
5) Kontrolní výbor
6) Finanční výbor
7) Plnění rozpočtu leden - duben 2019
8) Rozpočtové opatření 3/2019
9) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2024
10) Závěrečný účet obce Vřesina za rok 2018, účetní závěrka
11) Závěrečný účet SOMH
12) Různé
a) Tělocvična
b) Kotlíkové půjčky, dotace OPŽP
c) Oranžový přechod
13) Interpelace členů zastupitelstva obce
14) Diskuse občanů
15) Závěr
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 13

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
1

zdržel se 0
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2.
Kontrola usnesení 4. zasedání ZO
Starostka – přednesla body usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce a pronesla, že
ověřovateli zápisu byli pan Pavel Keller a Ing. Petr Rončka. Zeptala se na jejich vyjádření
k zápisu.
Paní Jana Šandalová a Martin Válek upozornili starostku obce na to, že ověřovateli posledního
zápisu byli oni a konstatovali, že zápis četli a souhlasí s jeho zněním. Starostka se omluvila za
omyl a zeptala se ostatních zastupitelů, zda mají dotaz k některému z bodů minulého
zastupitelstva. Nikdo žádný dotaz nevznesl, pan Jaroslav Smolka upozornil na omyl v minulém
zápisu a špatném zapsání čísla usnesení. Starostka ujistila, že zápis bude opraven a parafován.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení ze
4. zasedání ZO Vřesina konaného dne 25. 4. 2019.
3.
Informace o činnosti rady a starostky obce
Pan Radek Kupka informoval zastupitele i občany, co vše projednávala rada od minulého
zasedání zastupitelstva. Tyto informace jsou přílohou tohoto zápisu.
Před přednesením zprávy o činnosti starostky obce předala starostka vedení schůze JUDr. Aleši
Klechovi, LL.M., aby byl řádně plněn jednací řád. Toto předání bylo pak platné po celé jednání
zastupitelstva u starostkou přednášených informací.
Starostka informovala zastupitele a občany o své činnosti. Informace jsou taktéž přílohou
tohoto zápisu.
Zastupitelé ani občané neměli dotazy k činnosti starostky ani k činnosti rady obce.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o činnosti
rady obce a činnosti starostky.
4.
Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy
Starostka předala slovo
a
.
.
vysvětlil situaci týkající se komplexních pozemkových úprav. Objasnil situaci navrhovaného
plánu společných zařízení, na mapě okomentoval největší změny v krajině a vysvětlil další
postup. Hovořil o odhadovaných termínech dalšího postupu komunikace s vlastníky pozemků,
zápisem do katastru atd. Vysvětlil zastupitelům, že schvalují pouze plán společných zařízení.
Směny pozemků jsou pouze v rozhodnutí jednotlivých vlastníků.
Starostka – má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz?
Ing. Petr Rončka – mám dotaz, jakým způsobem probíhají jednání s povodím Odry, čekalo se
vstřícnější jednání.
– v současné době s žádnou revitalizací a zatrubněním stávajícího toku kolem
sportovního areálu nebudou souhlasit. Pokud by se převážná část vod převedla do
revitalizovaného toku, tak by byl problém s odtokem splaškových vod, které jsou zaústěny do
stávající vodoteče. Realizace nových poldrů je podmíněna rekonstrukcí zatrubněné části odtoků
ve středu obce, dřív povodí Odry nedá souhlasné stanovisko.
Starostka – někdo z občanů má nějaký dotaz?
Občané neměli dotazy.
Ing. Bc. Jiří Bečica – jsem ve střetu zájmu vzhledem k tomu, že některé mé pozemky řeší ten
plán komplexních pozemkových úprav. Myslím si, že navržené řešení společných zařízení je
ve prospěch všech občanů Vřesiny, proto si dovolím v tomto bodu hlasovat.
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Starostka – sděluji to stejné. Taktéž vlastním pozemky, kterých se dotýká plán společných
zařízení. Celý plán společných zařízení již schvaloval sbor zástupců, jehož jsme členy v devíti
osobách, proto si také dovolím hlasovat.
5/4

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Vřesina u Opavy.

Hlasování: pro 13
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.

zdržel se 0

5.
Kontrolní výbor
Pan Ondřej Seidler – 29.5.2019 se sešel kontrolní výbor obce Vřesina se zástupci vedení obce.
Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4 konaného dne 25.4.2019 a
dále plnění usnesení rady obce Vřesina ze schůzí č.14-16. z období od 15.4.2019 do 13.5.2019.
Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení ani jiných právních
předpisů. Usnesení zastupitelstva obce Vřesina jsou průběžně plněna radou obce a obecním
úřadem. Usnesení rady obce je taktéž průběžně plněno. Zápis kontrolního výboru je přílohou
tohoto zápisu.
Starostka – má někdo nějaký dotaz k předsedovi kontrolního výboru?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 29. 5. 2019.
6.
Finanční výbor
Ing. Jaroslav Smolka – sešli jsme se 3.6.2019, projednali jsme závěrečný účet obce 2018, účetní
závěrku 2018, střednědobý výhled na r. 2019 až 2024 a stav a plnění rozpočtu 1 – 4/2019.
Finanční výbor po projednání doporučuje ZO Vřesina schválit závěrečný účet obce za r.2018 a
to bez výhrad. Finanční výbor po projednání doporučuje ZO Vřesina schválit účetní závěrku
obce Vřesina sestavenou k rozhodnému dni 31.12.2018. Finanční výbor po projednání
doporučuje ZO Vřesina po úpravě schválit střednědobý výhled. Finanční výbor po projednání
doporučuje ZO Vřesina vzít na vědomí stav a plnění rozpočtu za 1. až 4. měsíc 2019. A
doporučuje věnovat zvýšenou pozornost paragrafu 3341 – rozhlas a televize.
Zpráva finančního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Starostka – má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz k předsedovi finančního výboru?
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – z jakého důvodu snese zvýšenou pozornost paragraf 3341 rozhlas
a televize?
Ing. Jaroslav Smolka – dle návrhu rozpočtu je k 4.měsící čerpání vyšší, než bylo předpokládáno.
Občané neměli dotazy
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 3. 6. 2019.
7.
Plnění rozpočtu leden - duben 2019
Starostka – všem zastupitelům byl zaslán výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 4/2019.
Příjmy z rozpočtu jsou plněny okolo 30%. Co se týká výdajů, tak u paragrafu 3341 rozhlas a
televize, položka 5223 odměna za užití duševního vlastnictví se původně počítalo 8 000 Kč a
v tuto chvíli je vyplaceno 14 700 Kč. Je to proto, že ke sdružení OSA se přidává i Integram a
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OAZA. Jelikož však schvalujeme celkový paragraf 3341, tak se zatím do čerpání vejdeme a
necháváme ve stejné výši. U dalších plateb vše probíhá standartně. Zatím se neprováděly žádné
velké úpravy.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů dotazy k tomuto bodu programu?
Ing. Petr Rončka – přivítal bych to srovnání jako meziroční, máme jen schválený rozpočet
s plněním. Bylo zvykem, že jsme dávali meziroční srovnání za nějaké období.
Starostka – toto srovnání vypracujeme a předložíme.
Občané neměli dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o plnění
rozpočtu za leden – duben 2019.
8.
Rozpočtové opatření 3/2019
Starostka – bylo nutné připravit rozpočtové opatření z důvodů zvýšených příjmů, než jsme
počítali na začátku roku. Chceme navýšit položku odvody za odnětí půdy do zemědělského
půdního fondu, dále se navýšila položka neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR,
to jsou volby do EP. Pak se navýšila položka ostatní správa v zemědělství - sankční platby a
položka obecné příjmy z finančních operací. Poslední položku je nutné navýšit, protože
v současné době máme na spořícím účtu částku cca 27 mil.Kč a od prosince máme na tomto
účtu zvýšený úrok, který činí 0,85%. V každém měsíci tak máme příjem cca 18 tis. Kč. Ve
výdajích přibyla položka 6117 volby EP, všechny ostatní příjmy budou převedeny na účet
rezervy.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
5/8

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.

Hlasování: pro 13
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.

zdržel se 0

9.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2024
Starostka – dalším bodem programu je střednědobý výhled. Jsou odhadovány daňové a
nedaňové příjmy, přijaté dotace, které plánujeme a věříme, že alespoň některé vyjdou. Ve
výhledu je zapracován dlouhodobý úvěr, který od začátku roku chybí dočerpat ve výši 44 299
tis. Kč. V tomto výhledu jsou započítány splátky úvěru od příštího roku, dále pak kapitálové
investiční výdaje a běžné neinvestiční výdaje.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má k tomuto bodu někdo dotaz?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
Starostka přečetla návrh usnesení.
5/9
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 až
2024 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
10.

Závěrečný účet obce Vřesina za rok 2018, účetní závěrka
4
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Starostka – v loňském roce byly schvalovány příjmy ve výši 36 846 818 Kč, skutečnost byla
39 058 263 Kč. Dále je uveden stav běžného účtu k 31.12.2018, který činil 23 251 225 Kč.
Celkové výdaje byly oproti plánovaným 17 168 822 Kč.
Na počátku roku proběhla inventarizace, ze které je pořízena inventarizační zpráva. Další
součásti závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina za r.
2018 KÚ MSK, která proběhla bez problémů.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů nebo občanů k tomuto bodu nějaké dotazy?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy
Starostka přečetla 2 návrhy usnesení a postupně o nich nechala hlasovat.
5/10a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Vřesina za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina za
rok 2018 a to bez výhrad.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
5/10b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje účetní závěrku obce Vřesina sestavenou
k rozhodnému dni 31.12.2018.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
11.
Závěrečný účet SOMH
Starostka – jelikož jsme členem SOMH máme za povinnost projednat v zastupitelstvu a vzít na
vědomí závěrečný účet a závěrečnou zprávu. Počáteční stav běžného účtu byl 1 043 068,63 Kč.
Celková vyčerpána částka za loňský rok činila 57 671 Kč, protože neproběhly plánované
dotační transfery. Zůstatek BÚ je 1 410 889,14 Kč. Také byla provedena kontrola hospodaření
SOMH. Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise a krajský úřad MSK, kde kontrola
proběhla bez problémů.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů nebo občanů k tomuto bodu nějaké dotazy?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí závěrečný účet
SOMH za rok 2018.

12.
Různé
Starostka – v bodu různé byly předem zařazeny informace o tělocvičně, o kotlíkových půjčkách
a o oranžovém přechodu.
a) Tělocvična
Starostka – v pondělí 3.6.2019 proběhla kontrola 1. části betonáže podzákladových pásů, bylo
vysvětleno, jak bude probíhat další část, kdy budou provádět návozy bednění a dále jak budou
montovány hlavice mikropilot. V současné době po posledním kontrolním dni, který proběhl
10.6. máme podkladový beton na všech místech, kde je potřeba kromě vjezdu na staveniště,
aby byl přístup těžkých strojů na staveniště. V tuto chvíli se provádějí výztuže základových
5
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pásů, v dalších týdnech se bude pokračovat v betonáži. Harmonogram, který jsme dostali
k dispozici, je zatím dodržován.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů k tomuto bodu dotazy?
Ing. Jaroslav Smolka – přečetl jsem si, že také byl upřesněn počet patek, počítá se, že tam budou
kůly – tenisové, volejbalové. Nevím, jestli je realizovat už teď nebo se bude následně vrtat do
betonu?
Starostka - patky pro umístění kůlů jsou realizovány již dnes, žádné vrtání do betonu se provádět
nebude.
Pan Ondřej Seidler – jaká je aktuální situace s čerpáním vody na stavbě? Je čerpání menší nebo
stejné a kdy se uvažuje, že by mohlo skončit?
Starostka – čerpání vody přestane ve chvíli, kdy bude zarovnána základová spára, kdy přijdou
první betony do výše, jak je potřeba. Máme umístěny 4 drenáže a jednu podélnou u severního
svahu, které odvádějí vodu.
Občané neměli dotazy.
b) Kotlíkové půjčky, dotace OPŽP
Starostka – v obci Vřesina se po první výzvě přišlo zeptat, jaké jsou možnosti kotlíkových
půjček 11 občanů. Po konzultaci s firmou, která pro nás kotlíkové půjčky řeší, jsme zjistili, že
žádost o dotaci si podalo 41 občanů. Bylo by škoda nevyužít toho a nezískat peníze, které
zůstanou obci a které může obec použít na akce týkající se životního prostředí. Psala jsem dopis,
který dostali všichni občané do schránek. Po tomto dopise se přihlásilo dalších 10 občanů
Vřesiny, že by o kotlíkovou půjčku měli zájem. Tím pádem jsme mohli požádat o dotaci na
kotlíkové půjčky, kde do konce června by mělo být sděleno, jestli ji dostaneme nebo ne. Jedná
se o částku 4,1 mil.Kč. Chtěli bychom tuto částku využít na dofinancování dotace z ministerstva
ŽP z programu OPŽP, kde hlavním cílem je zadržování vody v krajině. Díky tomu by se nám
mohlo podařit zrekonstruovat koupaliště a vytvořit přírodní biotop. Nebude to jako koupaliště,
na to není možné peníze získat. Byla by provedena i část revitalizace potoka a před samotným
biotopem by bylo realizováno několik menších tůní.
Další myšlenku přednesl Ing. Jaroš, který pro nás pracuje v ohledu vodohospodářského, že by
nebylo špatné v tom místě koupaliště realizovat kořenovou čističku. Je to všechno o jednání.
V tuto chvíli je potřeba, abychom jako rada připravili soutěž na projektovou dokumentaci a na
podzim nebo jaro mohli žádat o hlavní část té dotace.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů dotaz k tomuto bodu?
Ing. Petr Rončka – je předpoklad, že se potok přetáhne přes koupaliště?
Starostka – ne že se tam úplně přetáhne potok, ale budou tam zádržná místa pro vodu. Bude to
nějakým způsobem propojené, ale projekt musí vypracovat vodohospodáři.
Občané neměli dotazy.
c) Oranžový přechod
Starostka – 28.3.2019 jsme podávali žádost o financování nasvětlení přechodu u hřiště. Tato
žádost nám byla schválena radou nadace ČEZ. Přiznaná žádaná dotace je ve výši 120 tis.Kč.
V současné chvíli připravujeme výzvu pro zpracovatele projektové dokumentace. Bude
pokračovat řešení stavebního povolení a samotné realizace. Chtěli bychom nejen nasvětlený
přechod, ale i zabudovat led osvětlení do komunikace.
Starostka – k tomuto bodu bych chtěla přidat novou informaci - měli jsme podanou žádost o
dotaci na zpracování projektové dokumentace na ulici U Sadu, bohužel jsme skončili pátí pod
čarou o jeden bod. Zároveň si dovolím pogratulovat Ing. Smolkovi, který podával žádost za
sdružení hasičů a byla jim přiznána dotace ve výši 44 tis.Kč.
6
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JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů nebo občanů k tomuto bodu nějaké dotazy?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o stavbě
tělocvičny, informace o řešení kotlíkových půjček a dotace z OPŽP, informace o získání dotace
na stavbu oranžového přechodu.
13.
Interpelace členů zastupitelstva obce
Ing. Bc. Jiří Bečíca – mám dotaz, jestli by se dalo udělat něco s tím retardérem u hřbitova.
Retardér je krátký a vznikají nebezpečné situace. Byl bych pro buď retardér rozšířit na celou
šířku, nebo ho úplně zrušit.
Starostka – jsme schopni ho rozšířit.
Pan Ondřej Seidler – zaznělo tady, že místní kanalizace je ve špatném stavu, který ovlivňuje
další stavby. Například na ulici Údolní je povrchová kanalizace nebo stoka, která se ucpává a
je ve špatném stavu. Je riziko, že když víc zaprší, tak by mohlo dojít k problémům. Je nějaká
vize kompletní revitalizace nebo nové stavby?
Starostka – první část vize je v tom, že pokud se povede naprojektovat celá revitalizace včetně
koupaliště, tak bychom zkusili Údolní ulici připojit. Je to jenom úvaha. Co se týká celé naší
kanalizace je potřeba ji řešit komplexně.
Ing. Jaroslav Smolka – problém je, že to byla vodoteč, proto se to nemohlo zatrubnit. Problém
je v tom, že už to není vodoteč a ještě to není kanalizace.
Starostka – na řešení se pracuje společně s Ing. Jarošem.
Ing. Bc. Jiří Bečica – v zahradách některých občanů vede část obecních pozemků, přes které
jsou napojeny různě splaškové kanalizace. Je nějaká pasportizace toho, co je obecní a co pod
těmi pozemky vede a jakým způsobem se to řeší? Nový občanský zákoník říká, že pokud někdo
užívá pozemek po dobu 10-ti let, tak má k němu právo.
Starostka – pasport kanalizací se zpracovává.
Ing. Petra Hlaváčková – určitě je prokazatelné, že pod daným místem je kanalizace, takže místo
musí být uživatelem uvolněno.
Ing. Petr Rončka – povodí Odry chce, aby se celý střed obce opravil, není mi jasné, jakou mají
představu.
Starostka – pokud se to bude realizovat, tak se bude dělat celý nový projekt, který bude v rámci
úprav pozemkového úřadu.
Ing. Jaroslav Smolka – chci upozornit na to, že v novém jednacím řádu zůstal neupraveny čl.
III, odst.6, to co je zveřejněno na internetu
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – pokud to je zachyceno v podkladech z minulého jednání, že jsme
to řešili, tak to bude oprava zjevné nesprávnosti.
Ing. Jaroslav Smolka – druhá připomínka – rada zřídila kulturní komisi, dalo by se zveřejnit
složení komise?
Starostka – ano, zveřejníme.
Paní Jana Šandalová – chtěla jsem se zeptat na redakční radu zpravodaje.
Starostka – šéfredaktorkou je Zuzana Šulová, druhým členem je Martin Groh a třetím členem
je Radek Kupka.
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14.

Diskuse občanů
– chtěl bych se zeptat na sečení trávy v neděli a v sobotu odpoledne, když je klid.
Jsou vesnice, kde jsou na to vyhlášky. Jde to upravit?
Starostka – již na minulém zastupitelstvu se na toto ptal Ing. Hluchník. Na radě jsme se o tom
bavili a chceme se Vás ve zpravodaji na toto zeptat. Chceme připravit anketu jak o územním
plánu, tak o tom, jestli přijmout 2 vyhlášky – 1. zákaz podomního a pochůzkového prodeje, 2.
omezení používání hlučných strojů o nedělích a vybraných svátcích.
– mám dotaz, jestli je možno stáhnout posypový materiál ze zimy z některých
silnic u koupaliště, který zůstal ležet na křižovatkách?
Starostka – je možné projet potřebná místa zametacím strojem.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – chtěl bych poděkovat paní starostce za přípravu tohoto
zastupitelstva, prvního podle nového jednacího řádu a hlavně za včasnou přípravu materiálů.
15.
Závěr
Starostka – máme před sebou spoustu akcí, děkuju za výborné akce, které již probíhají, jak
malým hasičům za soutěž Plamen, děkuji paní Smolkové, děkuju zástupcům Pozdního sběru,
Medardfest byl výborný. Dále bych Vás chtěla pozvat na Dožínky, Ukončení prázdnin a další
akce.
Přeji Vám hezký večer, děkuji všem za celé jednání.
Zasedání ukončeno v 19.32 hodin.

Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce
Zapsala: Alena Káňová
Zápis jsem si přečetla, nemám k němu připomínky: Ing. Pavel Kulhánek
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Petra Hlaváčková
Přílohy:
1. Protokol o průběhu hlasování
2. Informace o činnosti rady
3. Informace o činnosti starostky
4. Zápis kontrolního výboru
5. Zápis finančního výboru
6. Plnění rozpočtu leden – duben 2019
7. Rozpočtové opatření 3/2019
8. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2024
9. Závěrečný účet obce Vřesina za rok 2018
10. Závěrečný účet SOMH 2018
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