Zápis 13. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

10. prosince 2020

Zápis
z 13. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 10. prosince 2020 v sále Obecního
úřadu ve Vřesině.
Přítomno bylo 13 členů ZO. Účast občanů byla možná fyzicky a také formou online přenosu
na youtube.cz. Fyzicky se účastnili 2 občané a na youtube.cz bylo v různých časových
intervalech připojeno celkem 17 osob.
1.
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18:00 hodin a přivítala
zastupitele, zastupitelky na 13. zasedání zastupitelstva obce Vřesina. Občany přivítala i na
online přenosu. Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva určila Růženu Pískalovou, ověřovateli
zápisu určila Petru Hlaváčkovou a Pavla Kellera.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle § 92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Paní starostka se zeptala, zda někdo ze zastupitelů chce doplnit další bod programu zasedání.
Sama upozornila na zrušení bodu č. 7, protože nebyly dodány podklady pro jednání. Nikdo ze
zastupitelů neměl připomínky. Při účasti třinácti členů bylo zastupitelstvo usnášeníschopné.
Omluven byl Ondřej Seidler a Petr Uhlig.
Starostka nechala hlasovat o navrženém programu.
13/1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 12. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Kontrolní výbor
5) Finanční výbor
6) Finanční záležitosti
a) Plnění rozpočtu 1. – 10. 2020
b) Rozpočet obce na rok 2021
7) Kotlíkové půjčky
8) Odměny zastupitelů obce Vřesina
9) Koupě pozemků 3/1 a 3/2
10) Dotace MMR 2021
11) Mimořádná splátka úvěru
12) Různé
13) Interpelace členů zastupitelstva obce
14) Diskuse občanů
15) Závěr
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Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
2.
Kontrola usnesení 12. zasedání ZO
Starostka – přednesla body usnesení 12. zasedání zastupitelstva obce. Přednesla informaci,
že vše, co bylo na minulém zasedání probíráno, je radou obce plněno. Kotlíkové půjčky jsou
řešeny průběžně, žádosti o dotace z rozpočtu obce již přijímáme. Všichni zastupitelé zápis
obdrželi k nahlédnutí. Ověřovateli zápisu byli pan Jaroslav Smolka a pan Vilém Hluchník.
Zeptala se přítomných ověřovatelů na jejich vyjádření k zápisu.
Oba konstatovali, že daný zápis četli, podepsali a nemají k němu žádné připomínky. K zápisu
neměl nikdo ze zastupitelů, ani občanů žádné dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení
z 12. zasedání ZO Vřesina konaného dne 10. září 2020.
3.
Informace o činnosti rady a starostky obce
Starostka vyzvala pana Radka Kupku, aby informoval přítomné o činnosti rady.
Pan Radek Kupka informoval zastupitele i občany o tom, co vše projednávala rada od minulého
zasedání zastupitelstva. Tyto informace jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů nějaký dotaz k činnosti rady obce.
Před přednesením zprávy o činnosti starostky obce předala starostka vedení schůze Aleši
Klechovi. Toto předání bylo pak platné po celé jednání zastupitelstva u starostkou
přednášených informací.
Starostka informovala zastupitele a občany o své činnosti. Informace jsou přílohou tohoto
zápisu. Starostka upřesnila informace ohledně dotací, situaci opatrovanců, řešení kolaudací
staveb, přípravu dalších a poruchové stavy nové tělocvičny.
Zastupitelé ani občané neměli další 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.
Kontrolní výbor
Starostka sdělila, že předseda se dnes jednání nemohl zúčastnit, proto požádala pana Radka
Kupku, aby přečetl informaci, kterou předseda připravil.
Radek Kupka – schůzka kontrolního výboru se konala 2. 12. 2020 v kanceláři starostky obce.
Byli přítomni 4 členové kontrolního výboru, 1 člen se omluvil. Z rady obce byli přítomni paní
starostka a pan místostarosta. Kontrolovali jsme plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce č. 12, které se konalo dne 10. 9. 2020. Dále jsme kontrolovali plnění usnesení Rady obce
Vřesina ze schůzí č. 53-60 za období od 31. 8. 2020 do 23. 11. 2020.
Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení, ani jiných závazných
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.
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Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů 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 2. 12. 2020.
5.
Finanční výbor
Starostka – požádala předsedu finančního výboru o přednesení zprávy ze schůze.
Jaroslav Smolka – finanční výbor se sešel 18.11.2020 v plném počtu, jako hosté byla přítomna
paní starostka a pan místostarosta. Finanční výbor projednával stav a plnění rozpočtu
1. – 10. 2020, rozpočtové opatření č. 6/2020 a návrh rozpočtu 2021. Finanční výbor schválil
usnesení:
Finanční výbor bere na vědomí stav a plnění rozpočtu za 1. až 10. měsíc 2020.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Vřesina vzít na vědomí rozpočtové
opatření č. 6/2020.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Vřesina schválit navržený rozpočet obce
Vřesina na rok 2021.
Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů nějaký dotaz k předsedovi
finančního výboru?
Zastupitelé ani občané neměli další dotazy ke Zprávě finančního výboru.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 18. 11. 2020.
6.

Finanční záležitosti

Bod 6a - plnění rozpočtu 1. – 10. 2020
A. Klech – předávám slovo paní starostce, aby nám osvětlila plnění rozpočtu.
Starostka – zprávu finančního výboru už jste slyšeli. Za měsíc říjen by plnění mělo dosahovat
83,3 %. V příjmech se pohybujeme okolo 60 % a ve výdajích jsme na tom zhruba stejně, 56 %
když to zaokrouhlím. Daří se nám plnit naše představy o přijímaných dotacích a díky tomu se
nás příliš nedotkl výpadek DPH. Rada obce provedla v listopadu rozpočtové opatření č. 6/2020,
bylo potřeba přijmout pojistné plnění za rozbité dveře zametače a museli jsme upravit
výdajovou část v položkách Sběr a svoz komunálních odpadů – zvýšené výdaje za
velkoobjemové kontejnery, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – výdaje za biokontejnery u
OÚ, volby do zastupitelstev ÚSC – výdaje za volby a tím jsme ponížili rezervu (266 900 Kč).
Petr Rončka – proč je plnění rozpočtu zasíláno v pdf formátu, proč není v editovatelném
souboru?
Starostka – protože všechny soubory posílám ve formátu pdf, můžu zasílat xls soubor. Nevidím
v tom problém.
Z řad občanů nebyly žádné dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere
plnění rozpočtu 1. – 10. 2020 a informace o rozpočtovém opatření č. 6/2020.
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Bod 6b – rozpočet obce na rok 2021
A. Klech – požádám paní starostku o informace k návrhu rozpočtu.
Starostka – co se týká příjmové části, jsou započítány dotace 830 tisíc neinvestiční od krajů,
kde je schovaných 680 tisíc Kč na cyklostezku a150 tisíc Kč na Studii zpracování odpadů. Pak
tam máme 150 tisíc Kč od Silesie, to je na spolupráci s polským partnerem. Co se týká dalších
příjmů, pohybovali jsme se ve stejných částkách jako letos, do financování je počítáno s částkou
33 mil. Kč¨. Dneska mohu říci, že budeme mít cca 36 mil. Kč. Ve výdajové části jsme počítali
s některými akcemi, kde podáváme žádosti o dotaci. Počítáme i s poskytnutím dotací z rozpočtu
obce protože do 31.12. je termín na podávání žádosti z obce, počítali jsme s cyklostezkou na
Hať, počítáme s parkovištěm, primárně u kostela, u silnic máme rezervovaný milion Kč. Dva
miliony jsou rezervované na odvádění a čištění odpadních vod, 600 tis. Kč. na úpravy drobných
vodních toků – biotop. Na začátku příštího roku budeme žádat o dotaci, konečně máme
zahájeno řízení o stavební povolení. Komunální služby a rozvoj – jsou tam 3 mil. Kč, pro případ
schválení koupě pozemku a stavby, na činnost místní správy jsou 4 mil. Kč, protože příští rok
budeme realizovat stavbu výtahu v budově OÚ.
Petr Rončka odešel.
Starostka se zeptala na dotazy k rozpočtu a jelikož žádné nebyly, nechala hlasovat o navrženém
usnesení.
12/6b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočet obce na rok 2021 dle předloženého
návrhu s celkovými příjmy a financováním (tj. zůstatek z minulého roku) ve výši
57.148.100 Kč a výdaji a financováním (tj. splátka úvěru) ve výši 57.148.100 Kč.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
7. Kotlíkové půjčky
A. Klech – poprosím paní starostku, aby nám přednesla informace.
Starostka – na dnešní zasedání přišla jedna žádost o kotlíkovou půjčku, původně nebyla v
žádaném seznamu, ale tím, že máme několik náhradníků, můžeme kotlíkové půjčce vyhovět,
žadatelem je pan Jan Ender, má už podepsanou smlouvu s krajským úřadem, všechny
dokumenty, které měly být dodány, tak přinesl, neměl by být se schválením žádný problém.
Zastupitelé ani občané neměli dotazy k tomuto bodu.
13/7 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje v souladu s programem na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“ poskytnout žadateli
bezúročnou zápůjčku ve výši 150.000 Kč na pořízení plynového kondenzačního kotle a zároveň
uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi obcí Vřesina a žadatelem, dle
předložené žádosti č. 20.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
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8. Odměny zastupitelů obce Vřesina
A. Klech – požádám opět paní starostku, aby nám k tomuto bodu něco řekla.
Starostka – všichni víte, kolik činnosti zastane místostarosta obce. Pokud ne, tak můžu říci, že
veškeré kontrolní dny na akcích ve škole absolvoval on. Pomáhá s přípravami staveb,
konzultuje kroky, účastní se se mnou mnoha schůzek. Již v dubnu navrhoval pan Hluchník, že
by místostarostovi měla být navýšena měsíční odměna. Rada obce chtěla udělit odměnu
jednorázovou, ale zastupitelé na pracovní schůzce doporučili zvýšení měsíční částky. Proto
navrhuji zvýšení měsíční odměny místostarosty obce na 20.000 Kč měsíčně. Tato částka by
byla poskytována od 1. 1. 2021.
Zastupitelé ani občané neměli další dotazy.
Přišel Petr Rončka.
Starostka přednesla návrh usnesení:
13/8 Zastupitelstvo obce Vřesina, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje navýšení
odměn za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
na 20 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. ledna 2021 a v případě budoucích
změn v obsazení funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Hlasování: pro 11
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.

zdržel se 2

9. Koupě pozemků 3/1 a 3/2
A. Klech – jedná se o pozemky, které jsou v blízkosti obecního úřadu, jejich součásti je
stavba RD. V současné době je ve vlastnictví opatrovanců, jimž obec vykonává funkci
opatrovníka. Na radě jsme vyhodnotili tento záměr a považujeme za vhodné využít této
jedinečné příležitosti koupit tuto nemovitost za cenu znaleckého posudku a použít ji k rozšíření
zázemí OÚ. Obec vykonává funkci opatrovníka u obou vlastníků, musí se pro tento případ
stanovit tzv. kolizní opatrovník, to je osoba stanovená soudem, aby hájila zájmy vlastníků.
V jednom případě máme kolizního opatrovníka soudem určeného, v druhém případě čekáme
na usnesení soudu. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Kupní cena je podle znaleckého
posudku 2.200 tis. Kč.
Starostka – obě soudkyně, které vykonávají dozor nad opatrovníkem jsou seznámeny
s projednávanou věcí, předběžně s prodejem souhlasí, protože pro opatrovance je velký
problém zajistit finančně to, že by se nemovitost měla nějakým způsobem udržovat. Horní část
může být využívána pro spolkovou činnost, ve spodní části plánujeme místo pro techniky,
skladovací prostory. Prostor před domem bude možný využít jako parkoviště. Určitě budeme
chtít přes dotace zateplit, upravit, uvidíme, co z toho vyjde.
Jaroslav Smolka – na úřední desce byl vyvěšen záměr nákupu, je to nějaká novinka.
Aleš Klech – je to nad rámec povinností.
Starostka – byla domluva se soudem, že ten záměr bude zveřejněn, má být na vědomí to, že
probíhá jednání.
Jaroslav Smolka – navrhuji, aby v usnesení bylo, že zastupitelstvo schvaluje nejen koupi
pozemků, ale i rodinného domu.
Aleš Klech – z právního hlediska je stavba součástí pozemku, takže stačí to takto.
Jaroslav Smolka – dala by se dát do usnesení i cena, za kterou se nemovitost kupuje.
Starostka opravila navržené usnesení dle připomínek J. Smolky.
5

Zápis 13. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

10. prosince 2020

Občané neměli dotazy. Starostka tedy nechala hlasovat o navrženém usnesení.
13/9
-

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje koupi pozemků:
parc. č. 3/1 zahrada o výměře 591 m2, zapsaném na LV 195,
parc. č. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je stavba
rodinného domu s č.p. 274, zapsaném na LV 195,
vše k. ú. Vřesina u Opavy a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy
dle předloženého návrhu za cenu 2.200.000 Kč.

Hlasování: pro 13

proti 0

zdrželi se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
10. Dotace MMR 2021
Starostka – do 21. prosince máme možnost podat žádosti o dotace. Oblastí, ve kterých můžeme
o dotaci žádat je několik. Rada obce navrhla podání žádosti v oblastech
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
V těchto dotačních titulech bychom chtěli zvládnout podat v každém jednu žádost.
V rámci titulu 117D8210A se jedná o obnovu povrchu komunikací na ulicích U Sadu a 21.
dubna. Celková předpokládaná částka by měla být cca 6 500 000 Kč. Z toho podíl na nákladech
pro obec je 20 %.
V rámci titulu 117D8210E se jedná o úpravu obecního úřadu. Úpravě 2. NP (zvětšení kuchyně,
úprava wc, přesun baru), úpravu podlah, schodů, stropů, elektroinstalace. Odhadované náklady
by měly být cca 4 500 000 Kč. Zde je také podíl obce ve výši 20 %.
V rámci titulu 117D8210H se jedná o výstavbu Pumptrackové dráhy na orelské louce. Celková
předpokládaná by měla být cca 2 000 000 Kč. I u této žádosti je podíl obce na nákladech ve
výši 20 %.
Všechny tyto akce budou realizovány pouze, pokud dotaci získáme. Spoluúčast obce jsme
schopni hradit z výdajové rezervy.
13/10a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Obnova povrchu ulic
21. dubna a U Sadu“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací a závazek obce Vřesina zajistit ze
svých rozpočtových zdrojů náklady na předfinancování a profinancování investiční
akce – projektu „Obnova povrchu ulic 21. dubna a U Sadu“ s předpokládanými
celkovými náklady projektu cca 6.000.000 Kč a současně se obec zavazuje uhradit
veškeré nezpůsobilé výdaje projektu včetně finanční spoluúčasti obce na způsobilých
výdajích a závazek zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu jeho stanovené
udržitelnosti.
Hlasování: pro 13

proti 0

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
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13/10b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Modernizace obecního
úřadu ve Vřesině“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a závazek obce Vřesina
zajistit ze svých rozpočtových zdrojů náklady na předfinancování a profinancování
investiční akce – projektu „Modernizace obecního úřadu ve Vřesině“ s
předpokládanými celkovými náklady projektu cca 4.700.000 Kč a současně se obec
zavazuje uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu včetně finanční spoluúčasti obce
na způsobilých výdajích a závazek zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu jeho
stanovené udržitelnosti.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0
Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
13/10c Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Pumptrack na orelské
louce ve Vřesině“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a
závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových zdrojů náklady na předfinancování
a profinancování investiční akce – projektu „Pumptrack na orelské louce ve Vřesině“ s
předpokládanými celkovými náklady projektu cca 2.000.000 Kč a současně se obec
zavazuje uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu včetně finanční spoluúčasti obce
na způsobilých výdajích a závazek zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu jeho
stanovené udržitelnosti.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
11. Mimořádná splátka úvěru
Starostka – již na minulém zasedání zastupitelstva jsme hovořili o tom, že bychom mohli umořit
část úvěru postupnými mimořádnými splátkami. Dala jsem vám k dispozici kalkulační tabulku,
kdy jste si mohli zkusit namodelovat námi uvažovaný návrh.
J. Smolka – změní se nějak původně podepsaná smlouva.
Starostka - původně podepsaná smlouva se nezmění, umožňuje předčasně splácet a tím pádem
závěrečný termín splátek se nám posune na dřívější dobu. Kdykoli můžeme dát mimořádnou
splátku. To, že je to plánováno hned na leden, je to proto, že úroky jsou počítány na každou
jednotlivou splátku.
Občané neměli dotazy.
13/11 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje zaplacení mimořádné splátky úvěru ve výši
2.000.000 Kč v lednu 2021 dle podmínek úvěrové smlouvy ze dne 22.3.2018.
Hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 2
Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.
12. Různé
Termíny zasedání zastupitelstva obce Vřesina na rok 2021
Starostka – v jednacím řádu je, že na konci roku budete seznámeni s termíny zasedání
zastupitelstev na následující rok. Termíny zasedání jsou navrženy:
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čtvrtek 25. 2. 2021
čtvrtek 29. 4. 2021
úterý 22. 6. 2021
čtvrtek 16. 9. 2021
čtvrtek 9. 12. 2021
Všude nám vycházejí 3 měsíce mezi jednotlivými zastupitelstvy, tak jak to vyžaduje zákon.
Snažili jsme se vyhnout všem prázdninám, různým oslavám, které se kde konají. Věřím, že tyto
termíny budou využity, že je nebudeme muset měnit.
Zastupitelé neměli k navrhovaným termínům připomínky.
Starostka konstatovala, že Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o termínech
zasedání zastupitelstva obce Vřesina na rok 2021.
13. Interpelace členů zastupitelstva
Jiří Bečica – byl jsem osloven občanem, jak vypadá problematika podomního prodeje, jestli se
s tím nedá něco dělat.
Starostka – já se k tomu vyjadřuji i ve svém článku do zpravodaje, který byl včera odeslán.
Tím, že letos těch zákazů, příkazů, nařízení bylo tolik, také je velký problém s ohledem na
Covid 19 vše projednat přímo na ministerstvu, které nám tu vyhlášku musí upravit a schválit.
Nechali jsme to letos z toho důvodu být. Vnímáme to, i na nás tyto dotazy přišly, určitě s tím
budeme hýbat.
Martin Válek – jak to vypadá s radarem na ulici Na Chabovci?
Starostka – radar je pro mě bezúčelný, je to pouze informativní radar. Máme znovu zažádáno
o měření od Píště, v tuto chvíli je schváleno a měří se. Spíše radar shodíme, neřešili jsme tuto
věc v radě, ještě to probereme a zkusíme něco vymyslet.
Stanislav Boček – naposledy měřili policisté 8. prosince. V obci Vřesina máme dokončené
dopravní značení. V dopravním značení je řešeno zpomalení na vjezdu do obce. Před vjezdem
do obce v projektové dokumentaci jsou navrženy optické brzdy. Dopravní značení je
schváleno Městským úřadem Hlučín, v současné době visí na úřední desce.
Starostka – myslím si, že je efektivnější, když tam policie měří.
Jana Šandalová – vývěska u kostela působí smutně, vím, že žádné akce kultury nejsou.
Proběhlo vítání občánků, mohla tam být zpráva dokreslena obrázky nebo v době adventu tam
mohlo být něco jiného. Do budoucna popřemýšlet, když byl nouzový stav, nemohla být oslava
matek, že by se zapojila škola, nějaká přáníčka nebo vyrobit umělou kytku, dát to do schránek
těm maminkám, že na ně obec myslí. Myslím si, že i takhle se dá kultura zpříjemnit, aspoň
nějakým pozdravem.
Starostka – my budeme zdravit zpravodajem a ke zpravodaji budou přidány kalendář obce
Vřesina na rok 2021. Kalendář je vydaný, kulturní komise se zapojí, do každého domu dojde
osobně, protože kalendář se nedá dát do schránky. Pro vaši informaci 7. prosince jsme schválili
novou předsedkyni kulturní komise, protože předsedkyně podala demisi. Novou předsedkyní
je od 1.1.2021 Barbora Kulhánková.
Vilém Hluchník – poděkoval zastupitelstvu a radě, že se podařilo navýšit odměnu
místostarostovi, přesto si myslí, že odměna měla být schválena již dříve. Rada získala za tento
rok 6 mil. Kč na dotacích. Navrhuje, aby 1% z této částky, tj. 60 tis. Kč se věnovalo radě jako
mimořádná odměna. Ať si ji rada rozdělí mezi sebou nějakým klíčem, jak pracovala. Buď se
to schválí ještě dnes, nebo na příštím jednání.
Starostka – domluvili jsme se v radě, že takovéto odměny nebudeme řešit.
Vilém Hluchník – můžete být přehlasování zastupitelstvem.
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Starostka – samozřejmě může být. Jen pro informaci těch milionů je letos jedenáct. Nechceme
řešit odměny, prosím Vás, nechte to být.
14. Diskuse občanů
Občané neměli dotazy
15. Závěr
Starostka poděkovala všem občanům i zastupitelům za účast na zasedání. Poděkovala
zastupitelům za práci, kterou letos odvedli. Popřála všem pohodové a klidné Vánoce, mnoho
lásky, zdraví, Božího požehnání a hodně spokojených chvil v novém roce 2021 a jednání
v 19:20 ukončila.

Mgr. Bohuslava Krupová
Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Zapsala: Růžena Pískalová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky Pavel Keller:
Zápis jsem si přečetla, nemám k němu připomínky Petra Hlaváčková:

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokol o průběhu hlasování
Informace o činnosti rady
Informace o činnosti starostky
Zápis kontrolního výboru
Zápis finančního výboru
Rozpočet obce na rok 2021
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