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Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 27.2.2019 v sále Obecního úřadu ve
Vřesině.
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů ZO, omluven- JUDr. Aleš Klech, LL.M.
Bylo přítomno 40 občanů.
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu.
Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18.00 hodin
Starostka - vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí spoluobčané, vítám vás na třetím zasedání
zastupitelstva obce Vřesina a prvním jednání v tomto roce. Komu jsem ještě nepopřála osobně, tak
v roce 2019 všem přeji pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti
v rodině i obci. Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva určuji paní Alenu Káňovou, ověřovateli
zápisu určuji pana Ing. Petra Rončku a pana Pavla Kellera.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle §93 Zákona o obcích a byl navržen jeho program. Chce někdo
přidat nějaký bod programu?
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Kontrola usnesení 2. zasedání ZO
Informace o činnosti rady
Kontrolní výbor
Rozpočet obce Vřesina na rok 2019
Rozpočtová opatření
Dotace MMR:
a) Dotační program 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
akce „Rekonstrukce střechy Základní školy“
b) Dotační program 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
akce „Oprava a dovybavení dětského hřiště“
8) Tělocvična
9) Interpelace členů zastupitelstva obce
10) Diskuse občanů
11) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nikdo ze zastupitelů ani občanů nechtěl doplnit program, který přečetla starostka obce.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdržel se: 0
3/1

2. Kontrola usnesení 2. zasedání ZO
Starostka – sdělila, co vše se projednávalo na minulém zasedání zastupitelstva obce.
Ověřovatel zápisu z 2. zasedání JUDr. Aleš Klech, LL.M je omluven, zápis si přečetl a podepsal.
Ing. Bc. Jiří Bečica - zápis jsem si přečetl, se zápisem souhlasím, podepsal jsem ho.
Starostka – má někdo nějaké otázky ke kontrole usnesení?
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Starostka – dovoluji si tedy konstatovat, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu
usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina.
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3. Informace o činnosti rady
Radek Kupka – informoval zastupitele a občany o tom, co vše projednávala rada obce
od posledního zasedání zastupitelstva obce. Tyto informace dostali zastupitelé e-mailem a jsou
přiloženy v příloze.
Starostka – Má někdo nějaký dotaz k činnosti rady?
Jaroslav Smolka – rada obce schválila jmenování do funkce velitel výjezdové jednotky –
předpokládám, že to co máme v podkladech není celé znění usnesení, protože tam je potřeba
zachovávat dle zákona i názvosloví.
Starostka – je to jen úprava pro zprávu zastupitelům. Pokud nemá nikdo další otázky, dovoluji si
prohlásit, že:
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o činnosti rady.
4. Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru p. Ondřej Seidler – dne 20.2.2019 se sešel kontrolní výbor, který
kontroloval plnění usnesení 2.zasedání ZO a plnění usnesení rady obce z období od 27.11.2018 do
21.1.2019. Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení ani jiných
závazných právních předpisů. Usnesení zastupitelstva obce Vřesina jsou průběžně plněno radou
obce a obecním úřadem. Usnesení rady obce je taktéž průběžně plněna. Zápis byl včera rozeslán
starostkou obce všem zastupitelům. Zápis nebyl podepsán všemi členy, protože došlo
k informačnímu šumu a je potřeba upravit znění v závěrech u třech bodů projednávání. Význam
zápisu se nezmění. Jen se jedná o úpravu ve slovosledu.
Zastupitelé ani občané neměli dotaz ke zprávě kontrolního výboru.
Starostka – dovoluji si tedy prohlásit, že:
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
5. Rozpočet obce Vřesina na rok 2019
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce,
zastupitelům byl zaslán e-mailem, byl projednán s finančním výborem. Proto bych chtěla požádat
předsedu finančního výboru, aby se k rozpočtu vyjádřil.
Předseda finančního výboru Ing. Jaroslav Smolka – finanční výbor projednal dne 10. února 2019
jak příjmovou tak výdajovou část rozpočtu tak jak byla navržena. Předtím jsem zvýraznil položky,
které byly potřeba vysvětlit. Rozpočet je koncipován jako schodkový předpokládané příjmy spolu
s financováním tj. se zůstatkem z minulého roku a nedočerpaným úvěrem se nominálně shodují
s předpokládanými výdaji, přičemž významnou položku tvoří rezerva. Všichni přítomní se pak
shodli, že po doplnění bude návrh rozpočtu schopný zveřejnění a schválení zastupitelstve m.
Vzhledem k tomu, že návrh v době projednání nebyl definitivní, členové o návrhu nehlasova li
a nebylo přijato usnesení.
Další den 11. února 2019 byl rozpočet upraven, doplněn a byl zveřejněn.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – oproti zveřejněnému rozpočtu jsou některé
položky změněny. Změnila se položka 3113 základní škola, která byla navýšena o 500 tis.Kč. Byla
odhadována cena rekonstrukce střechy, kde jsme počítali se 3 mil.Kč a dostali jsme návrh
projektanta s cenou 3,3 mil.Kč. Abychom měli šanci na běžnou údržbu, tak navrhujeme částku
3,5 mil.Kč. Další změna je v položce 3419 ostatní tělovýchovná činnost, která byla zvýšena o
2 tis.Kč, protože po vyvěšení rozpočtu nám přišla ještě jedna žádost o dar od organizace Orel
Vřesina. Další změna je v položce 3421 využití volného času mládeže, která je navýšena o
500 tis.Kč. Týká se to dotace, kdy nám byla naceněna úprava dětského hřiště s opravami a
s novými prvky. Tuto částku chceme investovat pouze v případě, že dostaneme dotaci z MMR.
Poslední změna je v položce 6399 ostatní finanční operace, která je doplněna částkou 200 tis.Kč.
Jedná se o úvodní vklad na účet opatrovance, který dostaneme po ukončení dědického řízení zpět.
Je to k vyřešení toho, abychom mohli zaplatit chráněné bydlení, kde je umístěn náš opatrovanec
a případné výlohy na jeho léčbu, léky a další výlohy.
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Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – zastupitelé dostali jak žádosti o finanční dary, tak i
navržené částky radou obce. Přečetla usnesení.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí peněžitých darů na rok 2019 subjektům dle
přílohy č.1 s tím, že nadále platí usnesení 5/3e ze dne 10. září 2015. Má k tomuto návrhu někdo
nějaký dotaz či jiný návrh?
Ing.Jaroslav Smolka – mám výhradu u částky pro organizaci Orel a pro Kras, kde je podíl dotace
neadekvátní oproti jiným složkám. Vždy byl dar koncipován jako příspěvek na činnost. Konkrétně
u Orla myslím, že dostal příspěvek na několik století dopředu, kdy dostal zaplaceno za orelskou
louku, kdy jsme původně jednali o tom, že převod bude zdarma a obec zaplatila nakonec
860 000Kč. A také mám problém s částkou u sdružení KRAS, protože mi to připadá, že z převážné
části sanuje požadavky. Požadavek byl pěkně rozepsán, mají bohatou činnost, ale s ohledem jaký
podíl dotace je to u ostatních složek, a ostatní složky k činnosti přikládají svůj čas a svoje peníze,
tak mi to připadá neadekvátní.
Starostka – závisí na vašem zvážení. Pokud máte jiný návrh, můžeme o něm jednat.
Jana Šandalová – když jsem viděla návrh, tak KRAS má akci „Den rodiny“ společně s „Dnem
dětí“, tak pokud to zase ušetří náklady někde jinde, tak s tím nemám žádný problém a vím sama,
že stejně vše závisí na skupině lidí, kteří pečou a připravují vše.
Pan Ing. Vilém Kotula – chtěl bych pochválit vedení schůze, protože občané mají možnost se
k projednávaným bodům vyjádřit. A k Orlu – Orel dostal z Brna peníze na koupi pozemku a pak
při prodeji musel určitou částku odvést zpět do Brna. Orel pokud vím, tak dává 5000 Kč
nemohoucím v Opavě a samozřejmě dělá mikulášskou nadílku.
Ing. Petr Rončka – když jsme řešili pozemek orelské louky, tak se opravdu jednalo o prodeji za
nulu a bohužel při samotném jednání byla obec nucena k zaplacení jisté částky.
Nikdo nedal žádný podnět k upravení navržených částek peněžitých darů.
Starostka obce přečetla návrh usnesení a na podnět Ing. Petra Rončky ještě přečetla usnesení 5/3e
ze dne 10. září 2015.
3/5a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí peněžitých darů na rok 2019 subjektům
dle přílohy č.1 s tím, že nadále platí usnesení 5/3e ze dne 10. září 2015.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – všechny podklady k rozpočtu byly zastupite lům
zaslány. Příjmy v roce 2019 jsou počítány v částce 27 428 500 Kč, dále z minulého roku převod
a financování je 67 550 330 Kč. Celkem příjem s financováním je 94 978 830 Kč. Největšími
výdaji je tělocvična, případná rekonstrukce střechy školy, dofinancování cyklostezek, výtah
a učebna přírodních věd.
Zastupitelé ani občané neměli dotazy k navrženému rozpočtu.
3/5b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočet obce na rok 2019 dle předloženého návrhu
s celkovými příjmy a financováním (tj. zůstatek z minulého roku a dočerpání úvěru) a výdaji ve
výši 94 978 830 Kč.
Hlasování: pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
6. Rozpočtová opatření
Starostka – po upozornění auditorek, jsme z důvodu výměny velké části rady obce a zastupitels tva
nuceni obnovit možnost danou radě obce provádět rozpočtová opatření. Původně znění usnesení
bylo: Zastupitelstvo obce Vřesina svěřuje Radě obce Vřesina provádět rozpočtová opatření v době
mezi řádnými zasedáními ZO v příjmové části v plné výši a ve výdajové části v případě dotací
v částce stejné jako v příjmové části navýšené o případnou spoluúčast a případné neuznate lné
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náklady bezprostředně související s dotací a v ostatních případech, do celkové výše 300 000 Kč
tak, aby nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu s tím, že předchozí usnesení o
pověření rady provádět rozpočtová opatření se ruší.
A byli jsme upozorněni na to, že ve chvíli, kdy nám přijde částka vyšší než 300 000Kč, tak
s ohledem na to, že rozpočet musí být v příjmech a výdajích na stejné částce, tak nemůžeme jako
rada obce upravit rozpočet rozpočtovým opatřením tak, aby bylo všechno v pořádku jak
v příjmech, tak ve výdajích. Proto jsme upravili znění zmíněného usnesení a usnesení by mělo
znít:
3/6 Zastupitelstvo obce Vřesina svěřuje Radě obce Vřesina provádět rozpočtová opatření v době
mezi řádnými zasedáními ZO v příjmové části v plné výši. Ve výdajové části v případě dotací
v částce stejné jako v příjmové části navýšené o případnou spoluúčast a případné neuznate lné
náklady bezprostředně související s dotací a v ostatních případech do celkové výše 300 000 Kč
tak, aby nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu. Případný rozpočtový výdaj nad
částku 300 000 Kč smí Rada obce použít pouze k navýšení položky 6901 - Rezerva kapitálovýc h
výdajů. Předchozí usnesení o pověření rady provádět rozpočtová opatření se tímto ruší.
Starostka se zeptala na dotazy ze strany zastupitelů.
Ing. Jaroslav Smolka – my jsme o bod dřív schválili rozpočet, kde se položka 6901 nenachází,
proto bych si dovolil navrhnout upravit – použít k navýšení oddíl paragrafu 6409 nebo napsat
jenom Rezerva kapitálových výdajů.
Starostka – dobře děkuji a upravuji tedy znění.
Nechala hlasovat o upraveném usnesení 3/6.
3/6 Zastupitelstvo obce Vřesina svěřuje Radě obce Vřesina provádět rozpočtová opatře ní
v době mezi řádnými zasedáními ZO v příjmové části v plné výši. Ve výdajové části v případě
dotací v částce stejné jako v příjmové části navýšené o případnou spoluúčast a případné
neuznatelné náklady bezprostředně související s dotací a v ostatních případech do celkové výše
300 000 Kč tak, aby nedošlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu. Případný rozpočtový
výdaj nad částku 300 000 Kč smí Rada obce použít pouze k navýšení položky Rezerva
kapitálových výdajů. Předchozí usnesení o pověření rady provádět rozpočtová opatření se tímto
ruší.
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdržel se: 0

7. Dotace MMR: a) Dotační program 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
akce „Rekonstrukce střechy Základní školy“
Starostka – jak jsem již zmínila budeme podávat žádost o dotaci a v úterý nám přišel
předpokládaný rozpočet na tuto akci. Částka, kterou projektant navrhuje je 3 333 757 Kč. Žádost
o dotaci máme připravenou a jediné co nám chybí je usnesení ZO o tom, že podání žádosti
schvalujeme a dále, že můžeme v případě získání dotace předfinancovat celý projekt. Jestliže má
někdo ze zastupitelů k tomuto bodu nějaký dotaz, ráda odpovím.
Ing. Petr Rončka – Chtěl bych se zeptat na předmět toho plnění.
Starostka – jedná se o výměnu střešní krytiny, oken ve střešní části– dvojskla by byly vyměně ny
za trojskla, dále výměna svodů a okapových žlabů, nová vyzdívka komínů a oprava hromosvodů.
Nějaký další dotaz? Dovolím si tedy přečíst návrh usnesení a budeme hlasovat
3/7aa Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce střechy ZŠ
Vřesina“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210E - Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov.
Hlasování: pro 14

proti: 0
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Na toto navazuje usnesení:
3/7ab Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových
zdrojů náklady na předfinancování a profinancování investiční akce – projektu „Rekonstrukce
střechy ZŠ Vřesina“ s předpokládanými celkovými náklady projektu cca 3,5 mil. Kč včetně DPH
s tím, že projekt bude podán jako žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 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 (5 let).
Starostka - má někdo nějaký dotaz?
Ing. Jaroslav Smolka – nevím, jestli je vhodné dávat do usnesení, které bude zveřejněno částku.
Starostka – to je částka projektu, nevidím v tom problém a pokud vím, tak u dotací je to žádáno.
Ing. Jaroslav Smolka – aby nám ta částka negativně neovlivnila zakázku.
Starostka – ta částka je podložena projektem a usnesení bude použito na MMR, proto je uvedená.
3/7ab Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových
zdrojů náklady na předfinancování a profinancování investiční akce – projektu „Rekonstrukce
střechy ZŠ Vřesina“ s předpokládanými celkovými náklady projektu cca 3,5 mil. Kč včetně DPH
s tím, že projekt bude podán jako žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 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 (5 let).
Hlasování: pro 14
proti: 0
zdržel se: 0
7. Dotace MMR: b) Dotační program 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
akce „Oprava a dovybavení dětského hřiště“
Tak stejně je potřeba vyřešit akci „Hrajeme si ve stínu i na sluníčku“. Abychom měli představu
jak opravit a upravit dětské hřiště, tak vám představím návrh vizua lizace navržených změn.
Provedlo by se zastínění pískoviště, přidání plotu do vstupu na dětské hřiště, v další části je atrakce
pro menší děti – skluzavka, tunel a lezecká stěna. Dále pro větší děti síť k přehazování a
ručkovadlo, prohazovadlo a altán, který by sloužil jak maminkám jako ochrana před sluncem, tak
případně při obecních akcích jako místo pro sezení. Částka, kterou předpokládáme a v žádosti o
dotaci je zmiňována je asi 650000 Kč. Má někdo nějaký dotaz?
Ing. Petr Rončka – kdo je autorem tohoto návrhu?
Starostka – autorem je oslovená firma Hřiště hrou a doplnění vzešlo z konzultací se školou,
školkou, aby využitelnost byla pro více věkových skupit dětí.
Ing. Petr Rončka – k tomu konceptu – u pískoviště bylo původně zastínění popínavými rostlina mi,
které bylo zničeno. A navržený altán dle mého názoru bude při akcích jen překážet.
Nevím, jestli to přispěje k bezpečnosti, protože tím nahrajeme k tomu, že se nám budou scházet
mládežníci a původně byl navrhovaný uprostřed i strom, který byl x-krát zlomen. Nevím, jestli
rodičům k posezení nestačí místo u studny, jestli potřebují to zastřešení.
Starostka – je to pouze pracovní verze, úprava se jistě bude dát vyřešit a potřebovali jsme hlavně
nacenění.
Ing. Jaroslav Smolka – určitě bych se přimlouval za přidání osvětlení, protože tam kde je tma, tam
se dějí věci.
3/7ba Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Hrajeme si ve stínu i na
sluníčku“. z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Hlasování: pro 14

proti: 0
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A s tím souvisí usnesení 3/7bb.
3/7bb Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových
zdrojů náklady na předfinancování a profinancování investiční akce – projektu „Hrajeme si ve
stínu i na sluníčku“ s předpokládanými celkovými náklady projektu cca 700 000 Kč včetně DPH
s tím, že projekt bude podán jako žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a
současně se obec zavazuje uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu včetně finanční
spoluúčasti obce na způsobilých výdajích a závazek zajistit udržitelnost projektu minimá lně
po dobu jeho stanovené udržitelnosti (5 let).
Hlasování: pro 14

proti: 0

zdržel se: 0

8. Tělocvična
Místostarosta - Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás tímto v krátkosti seznámit s investiční akcí Novostavba tělocvičny ve Vřesině dle uzavřené SoD v částce 51 901 923,- Kč o základníc h
vnějších rozměrech 31 300x25 070, výškových poměrů stran: od severu +10 900 a od jihu (ZŠ)
+8 900 mm.
Stavbu tělocvičny provádí Beskydská stavební, a.s., se sídlem v Třinci, smlouva o dílo s touto
firmou byla uzavřena dne 17.07.2018 s termínem ukončení 343 dnů, tj. do 30.07.2019, od přejímky
staveniště, která proběhla dne 21.08.2018.
Na začátku stavby, kdy byla odkryta pláň a zahájily se zemní práce na založení objektů a vrtů
mikropilotů, bylo zjištěno nevhodné podloží únosnosti pro založení stavby. Obnažená pláň je
nehomogenní, kdy většinu plochy tvoří písky, písečné jíly a pláň je zvodnělá.
Přizvaným geotechnikem byli navrženy čerpací studny pro odčerpávání spodní vody do doby než
se zrealizuje založení spodní stavby, základové pásy a železobetonová podlahová deska.
V současné době tj. od 07.01.2019 jsou práce na stavbě přerušeny, z důvodu klimatick ýc h
podmínek.
Nyní kdy jsou přerušeny práce na stavbě objednavatel (Obec Vřesina) spolu s projektantem
provádí revizi projektové dokumentace za součinnosti se zhotovitelem (Beskydská stavební, a.s.).
Upravená a revidovaná dokumentace-založení spodní stavby a překontrolovaná projektová
dokumentace ve všech částech stavebních objektů, včetně nového položkového rozpočtu, byla
objednateli projektantem předána dne 15.02.2019. Objednatel takto revidovanou projektovou
dokumentaci předal zhotoviteli k připomínkování. Po vzájemném odsouhlasení revidované
projektové dokumentaci předloží zhotovitel objednateli nové rozpočtové náklady ke schválení pro
řádné dokončení díla, kdy k tomuto úkonu je stanoven termín do 30.03.2019. Po tomto termínu
může zhotovitel navrhnout objednateli úsporná opatření v různých stavebních částech objektu,
nejpozději do 25.04.2019. Objednatel má lhůtu 5 kalendářních dnů k vyjádření se k navrhovaným
úsporným opatřením.
K datu 30.04 2019 tudíž musí být uzavřen dodatek ke SoD pro řádné dokončení nebo ukončení
díla.
Termín řádného ukončení díla dle prvotní SoD měl být ukončen dne 30.07.2019, ale již nyní víme,
že uzavřeným dodatkem č.1 ke SoD je stanovený termín prodloužen o 61 dnů. Termín není
konečný, jelikož v měsíci lednu 2019, kdy byly práce na stavbě z důvodu klimatických podmínek
pozastaveny a do doby než bude uzavřen nový dodatek, dojde ještě k dalšímu posunu termínu
dokončení díla.
Náklady k lednu 2019 máte v náhledu. V současné chvíli máme proinvestovaných 5.385 576,44Kč
Starostka – jen doplním – momentálně se revize projektu předala zhotoviteli k úpravě nacenění.
Věřím, že se nám povede stavba dokončit za podmínek, které jsou pro obec snesitelné. Má někdo
ze zastupitelů k tomuto nějakou poznámku?
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Ing. Petra Hlaváčková – jen chci upozornit, že Ing. Procházka, který odstoupil od smlouvy o
supervizi, tak to bylo proto, že nesouhlasil s naším postupem. Odborník, soudní znalec nesouhlas il
s naším postupem.
Starostka – ano, je to pravda, ale na druhou stranu druhý soudní znalec, ve stejném oboru tento
postup doporučil. Má někdo ze spoluobčanů něco k tomuto problému?
Občan - Ing. Vilém Kotula – já bych chtěl říct, že 50miliónová investice je velká i pro města. Dále
bych se chtěl zeptat, kdo byl autorem toho nápadu postavit tělocvičnu vedle školy bez dotace na
vybraném místě.
Starostka – investice je velká, ale minulé zastupitelstvo se shodlo a čtrnácti hlasy schválilo stavbu
tělocvičny, takže se nebudeme dohadovat o tom, kdo přednesl návrh, ale budeme rozumně
pokračovat tak, abychom se dostali ke kýženému výsledku.
Radek Kupka – stavba tělocvičny vyšla z potřeb občanů, to že je stavba u školy, tak hlavní
argument je, aby se děti nemusely v zimě přezouvat a oblékat. A nyní se snažíme, abychom ve
stavbě pokračovali co nejefektivněji a dotáhli ji do zdárného konce. Co se týká financí, tak bohužel
realita na trhu ve stavebnictví je taková, že tělocvičnu za menší obnos těžko postavíme.
Starostka – myslím si, že tohle již bylo probíráno mnohokrát, informace, které jsme vám podali
jsou shrnutím a snažíme se stavět tak, abychom se dostali k výsledku pro všechny občany obce
Vřesina.
Starostka se znovu zeptala, jestli má někdo dotazy a další již nebyly.
Dovoluji si tedy konstatovat, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu o stavu
Novostavby tělocvičny Vřesina.
9. Interpelace členů zastupitelstva
Starostka – máte někdo nějakou otázku, kterou byste chtěli položit?
Ing. Jaroslav Smolka – chtěl bych spíše připomínku, radu ke zveřejňování usnesení. Je oficiální
dokument zveřejňovaný na internetu usnesení zastupitelstva a pod tím jsou body, že se něco vzalo
na vědomí. Buď to nazvat jinak – třeba výpis ze zasedání a nebo ať jsou 2 dokumenty, kde bude
čistě výpis usnesení a druhý jako nějaký program a klidně ať je tam část třeba těch podkladů.
Ing. Vilém Hluchník – na minulém jednání jsem vznesl dotaz ohledně demontování retardérů a
řekli jste, že se nebudou demontovat a teď jsou dva demontované – budou se vracet zpět a nebo se
nevrátí?
Starostka – co se týká retardérů, tak ano, dva jsou odstraněny a nechtěli bychom je vracet. Je to
právě jedna z věcí, kterou chceme řešit spoluprací s městskou policií, aby došlo ke zvýšení
bezpečnosti na komunikacích.
Ing. Pavel Kulhánek – v bodech jednání rady bylo, že má doktor Klech připravit memorandum
o společném postupu u tělocvičny.
Starostka – memorandum je o společném postupu v případě revize projektové dokumentace
a jednání o úpravě a případném snížení ceny na základě úspor.
10. Diskuse občanů
Paní Panocová – opravdu bych se přiklonila k lehkému a vzdušnému altánu, aby se tam neskrývali
„nějací živlové“.
Starostka – určitě se budeme snažit. Děkuji za připomínku.
P. Petr Božek – chtěl bych se zeptat na závoru jestli se nějak dořeší na cyklotrase směr na Hať a
Darkovičky?
Pavel Keller – brána se v loňském roce denně zamykala, ale neměl jsem dostatek zaměstna nc ů,
abychom denně opravovali zámky a svařovali a řešili problémy.
Starostka – opravdu i toto věřím, že pomůže řešit právě městská policie. Budeme je informovat o
problémech, které nás trápí. Rychlost, průjezdy, bezpečnost, parkování.
Pavel Keller – když jsem na místo zavolal policii ČR, tak přijeli a jejich dotaz byl – chcete to
písemně. Stejně nic nevyřešili.
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Ing. Vilém Hluchník – chtěl bych se zeptat na měření rychlosti na ulici pod statkem a mezi šestou
a sedmou hodinou ranní pouze jedno auto jelo předpisově. Pokud tady bude MP Hlučín, tak jestli
z toho budeme mít nějaký finanční efekt a nebo budeme jen platit.
Starostka – my nebudeme mít finanční efekt, ale efekt bezpečí.
Ing. Vilém Hluchník – a my jim tedy budeme ještě platit?
Starostka – ano.
Ing. Vilém Hluchník – a nebylo by lepší dát peníze do semaforu řízeného radarem u hřiště?
Starostka – myslím si, že mnohem efektivnější pro zapamatování je pokuta. Zastavení na červenou
– dokážu si představit část řidičů, kteří když uvidí červenou strhnou volant a budou nám jezdit
středem obce.
Radek Kupka – ti řidiči, kteří zjistí, že 3x projedou na červenou a nic se nestane, tak tu červenou
budou projíždět. Jediné efektivní, co na lidi platí, je že dostanou pokutu. Co se týká dalšího, tak
jsou přestupky, které jsou v gesci obce s rozšířenou působností, ale také mohou být v gesci
přestupkové komise obce, takže by finance mohly přicházet i k nám. Pokuty pak náleží tomu, kdo
má přestupek ve své gesci. Některé přestupky by se tak mohly řešit naší přestupkovou komisí. Ale
bohužel toto nejsou přestupky v dopravě.
Ing. Jaroslav Smolka – jaká je představa, že bude přestupky v tomto ohledu řešit přestupková
komise?
Radek Kupka – to je pouze varianta. Záleží to na domluvě.
Pan Blaščok– chtěl jsem se zeptat, takže tím ubydou i stání aut na cestě?
Starostka – doufejme, že i toto se omezí. Tak jak jsem říkala – my sdělíme věci, které nás trápí a
necháme MP Hlučín zaměřit se na tyto problémy.
Pavel Keller – je to přesně o tom parkování, když se v zóně klidu parkuje na cestách. A pak jsou
problémy s odhrnováním sněhu.
Starostka – přesně na toto jsme upozorňovali jak na webu obce, tak v rozhlase, ale každý máme
své svědomí.
Petr Božek – bydlím v obytné zóně a tam se má parkovat pouze na svém pozemku nebo na
vyhrazeném parkovišti. Já si parkuju doma, ale když mi přijede návštěva, tak opravdu nedám čtyři
auta do zahrady.
Starostka – to není o návštěvě. Když přijede návštěva na 2-3 hodiny, tak je to pochopitelné. Ale
dobře víme, které auta kde parkují po jakou dobu. A to je právě v gesci MP.
Stanislav Kufka – chtěl jsem se zeptat ohledně tělocvičny. Jestli obec Vřesina potřebuje takovou
megalomanskou stavbu. A druhá otázka – proč někdo neprovedl hydrogeologický průzkum před
stavbou.
Starostka – hydrogeologický průzkum byl proveden. Byly provedeny sondy a když se odkryla
pláň, tak se ukázalo, jak rozdílná místa na stavbě máme. A ta pláň je v různých místech různě
únosná. A jak jsem říkala – megalomanská stavba – ano je to Váš názor, ale bylo to schváleno
minulým zastupitelstvem, takže opravdu se snažíme ve stavbě pokračovat.
Paní Musiolová. – já se jen vrátím k dětskému hřišti – já si myslím, že malým děckám to stačí, tak
jak to je, že by se spíš ty peníze měli dát na výrostky. Protože ti 15-16 let nemají kde, tak se pak
schází na dětském hřišti a jsou sprostí a nemůžete je vyhodit.
Starostka – tuto připomínku beru. Jen k tomu – MMR vypsalo dotace v listopadu 2018 a do
28.2.2019 a na hřiště je potřeba projekt. Vím, že už kdysi byly podány žádosti o dotaci, ale bohužel
jsem se to dozvěděla dost pozdě. Stejné dotace budou příští rok a počítáme s tím, že právě pro tuto
věkovou vrstvu budeme řešit něco příští rok.
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11. Závěr
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová poděkovala všem za účast, jak zastupitelům, tak
občanům. Zmínila setkání na akcích obce a zasedání příštího zastupitelstva dle plánu 25.4.2019.
Poté zasedání v 19:30 ukončila.

Mgr. Bohuslava Krupová
starostka obce

Zapsala: Alena Káňová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Petr Rončka
Pavel Keller

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Peněžité dary pro rok 2019
Zpráva o činnosti rady
Zápis kontrolního výboru ze dne
Rozpočet obce Vřesina na rok 2019.
Protokol o průběhu hlasování
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