Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

13. prosince 2018

Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 13.12.2018 v sále Obecního úřadu ve
Vřesině.
Přítomni: dle prezenční listiny /12 členů ZO/
Bylo přítomno 23 občanů.
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18.00 hodin. Určila
zapisovatelku Růženu Pískalovou a ověřovatele zápisu Ing. Bc. Jiřího Bečicu, Ph.D. a JUDr.
Aleše Klecha, LL.M. Přečetla upravenou verzi programu.
1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 1. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady
4) Kontrolní výbor
5) Finanční výbor
6) Stav a plnění rozpočtu
7) Rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium
8) Odměny předsedů komisí
9) Tělocvična
10) Žádost o příspěvek Dětská rehabilitace Hlučín
11) Různé:
A) Územní plán
B) Dotace MMR
12) Interpelace členů zastupitelstva obce
13) Diskuse občanů
14) Závěr
Nikdo ze zastupitelů ani občanů nechtěl doplnit program, který přečetla paní starostka Mgr.
Bohuslava Krupová.
2/1
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
Hlasování: pro 12

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatel zápisu z ustavujícího zasedání pan Pavel Keller - zápis jsem si přečetl, neshledal
jsem žádné závažné věci. 2. ověřovatel Pan Radek Kupka nebyl přítomen, zápis přečetl a
podepsal bez připomínek.
2. Kontrola usnesení 1. zasedání ZO
Starostka Mgr. Bohuslava Krupová – sdělila, co vše se projednávalo na ustavujíc ím
zastupitelstvu. Zastupitelé ani občané neměli dotazy ke kontrole usnesení.
2/2
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Vřesina, konaného dne 1.11.2018 bez připomínek.
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3. Informace o činnosti rady
Starostka Mgr. Bohuslava Krupová informovala zastupitele a občany co vše projednávala rada
od 1.11.2018. Tyto informace dostali zastupitelé také e-mailem. Usnesení rady byly předány
kontrolnímu výboru. Zastupitelé ani občané neměli dotazy k činnosti rady.
2/3

Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o činnosti rady.

4. Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru pan Ondřej Seidler – kontrolní výbor se sešel 10.12.2018 se
zástupci vedení obce, kontroloval plnění usnesení ZO č. 18 z 18.9.2018 a č. 1 ze dne 1.11.2018.
Kontroloval plnění usnesení schůzí rady obce č. 100-104 a č. 1-2 za období od 3.9.2018 do
21.11.2018. Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení, ani jiných
závazných právních předpisů. Usnesení zastupitelstva obce Vřesina jsou průběžně plněny radou
obce a obecním úřadem. Usnesení rady obce je taktéž průběžně plněno. Zastupitelé ani občané
neměli dotaz ke zprávě kontrolního výboru. Zpráva kontrolního výboru je přílohou tohoto
zápisu.
2/4
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
5. Finanční výbor
Předseda finančního výboru Ing. Jaroslav Smolka – všichni členové finančního výboru se sešli
10.12.2018. Projednali jsme stav a plnění rozpočtu, rozpočtové opatření, rozpočtové
provizorium a střednědobý výhled. Finanční výbor po projednání doporučuje ZO Vřesina vzít
na vědomí stav a plnění rozpočtu za 1. až 11. měsíc 2018. Finanční výbor po projednání
doporučuje ZO Vřesina po úpravě schválit rozpočtové opatření 4/2018. Finanční výbor po
projednání doporučuje ZO Vřesina po úpravě schválit pravidla rozpočtového provizor ia.
Finanční výbor po projednání doporučuje ZO Vřesina po úpravě v nejbližším možném termínu
schválit střednědobý výhled, zohlednit přitom úvěrovou smlouvu a čerpání úvěru. Zpráva
finančního výboru je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelé ani občané neměli dotazy ke zprávě
finančního výboru.
2/5
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu finančního výboru.
6. Stav a plnění rozpočtu
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – finanční výbor doporučuje vzít na vědomí stav a
plnění rozpočtu za 1.-11. měsíc 2018. Plnění rozpočtu obce Vřesina za 1.-11.2018 je přílohou
tohoto zápisu.
2/6 Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí stav a plnění rozpočtu za 1.-11. měsíc roku
2018.
7. Rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová - jak v příjmové, tak ve výdajové části je potřeba
ošetřit položky rozpočtovým opatřením. Uvedla jednotlivé položky rozpočtového opatření
v příjmové i výdajové části. Zastupitelé ani občané neměli dotazy k rozpočtovému opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
2/7a

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

Hlasování: pro 12

proti: 0
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Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová - dalším bodem je rozpočtové provizorium, protože
není připraven rozpočet na rok 2019, budeme pracovat dle pravidel rozpočtového provizor ia.
Přečetla návrh usnesení, jiný návrh nebyl.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na období
od 1. ledna do schválení rozpočtu obce na rok 2019 – příjmy v neomezené výši, na
investiční výdaje dle schválených smluv a závazků, na ostatní neinvestiční výdaje ve
výši 1/12 celkových neinvestičních výdajů roku 2018 měsíčně a výdaj na projektovou
dokumentaci „Oprava střechy základní školy“. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
Hlasování: pro 12
proti: 0
zdržel se: 0
2/7b

8. Odměny předsedů komisí
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová - v zákoně o obcích je dáno právo pro zastupitelstvo
obce, že má rozhodnout o odměnách fyzických osob, které nejsou členem zastupitelstva obce
za výkon předsedy komisí. My řešíme předsedu kulturní komise, kde předsedkyně není členkou
zastupitelstva obce a stejně tak řešíme předsedu komise pro projednávání přestupků, kde taktéž
předsedkyně není členkou zastupitelstva obce. Zastupitelé neměli dotazy k připraveným
usnesením, neměli jiné návrhy.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje odměnu fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva obce za výkon předsedy kulturní komise ve výši 2900 Kč měsíčně
s účinností od 1.1.2019.
Hlasování: pro 12
proti: 0
zdržel se: 0
2/8a

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje odměnu fyzické osobě, která není členem
zastupitelstva obce za výkon předsedy komise pro projednávání přestupků ve výši
1700 Kč měsíčně s účinností od 1.1.2019.
Hlasování: pro 12
proti: 0
zdržel se: 0
2/8b

9. Tělocvična
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – nové zastupitelstvo obce převzalo stavbu tělocvič ny
v době, kdy už 3 měsíce stavba tělocvičny běžela. V připravené prezentaci vyjmeno va la
všechny firmy, které se podílejí na novostavbě tělocvičny, včetně odměn, které budou
vypláceny na základě smluv. Zadavatelem veřejné zakázky byla firma BON TENDR, smlouva
byla uzavřena dne 20.2.2018. Cena 43.000,-Kč bez DPH. Dokumentaci pro územní souhlas,
dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby, včetně rozpočtu a
výkazu výměr, zpracovával Ing. René Vojtal. 1.10.2017 byla proplacena faktura 409.766,50Kč.
Technický dozor zhotovitele a BOZP, který provádí firma Čech-engineering. Cena včetně DPH
671.550,-Kč. Za koordinátora BOZP je to 271.040,-Kč. Neměli jsme zcela jasno mezi názory
stavby, názory technického dozoru, proto jsme povolali supervizi Ing. Procházku, jehož
hlavním úkolem je dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení, nad plněním
smluvních podmínek a péče o systematické doplňování dokumentace. Jeho funkce je ta, že nás
informuje o oprávněnosti či neoprávněnosti všech dodatků a změn oproti projektové
dokumentaci. Jeho odměna je 20.000,-Kč měsíčně bez DPH. Dalším nákladem je autorský
dozor stavby, který dělal dle platné objednávky do 21.11.2018 Ing. René Vojtal. Zatím mu nic
nebylo vyplaceno. Bohužel na upozornění technického dozoru není osobou autorizova no u,
celou funkci převzal Ing. Luděk Konečný za stejnou cenu, která byla dohodnuta s Ing.
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Vojtalem. Co se týká problémů stavby, byly odhaleny chyby v dokumentaci, velkým
problémem je spodní voda v základové spáře, která dělá neuvěřitelné problémy, dále byl
problém se zajištěním svahu, který je v tuto chvíli řešen a taktéž je problémem celková cena.
Všechny podmínky, které se objevují nám tuto cenu upravují. Celková částka (včetně dodatku
a změnových listů, které se týkají pažení, změny základových podmínek a různých nenadálýc h
a nepředpokládaných skutečností), je 56.318.955,-Kč. Minulý týden jsme měli pracovní
schůzku zastupitelstva. Většina zastupitelů se přiklání k názoru, že budeme ve stavbě přes
všechny problémy pokračovat.
Ing. Procházka (supervize) – podrobně vysvětlil, jak celá stavba tělocvičny doposud probíhala.
Ing. Pavel Hlaváček měl dotaz, zda je vypracována dokumentace pro územní řízení,
dokumentace na stavební povolení a dokumentace na provádění stavby, které byly panu
Vojtalovi proplaceny 1.10.2017.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – dokumentace pro provedení stavby není úplná.
Ing. Procházka – dokumentace pro provedení stavby nemá náležitosti vyhlášky 499 z roku
2006.
Ing. Pavel Hlaváček jak vznikla ta mohyla na té louce to dosypání toho kopce, kde se tam ta
hlína vzala, předpokládám, že je ze stavby tělocvičny. Jak je možné, že pan Vojtal dostal
proplacenou dokumentaci 1.10.2017, která neexistuje. Kdo to rozhodl, že se to zaplatí, kdo má
nějaký předávací protokol.
Ing. Jaroslav Smolka – tady zaznělo, že byla proplacena nějaká částka, ale za co konkrétně byla
proplacena. Kdyby ten dotaz byl podán dopředu, nejsem schopen to mít v hlavě.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – pan Vojtal v tuto chvíli doplňuje veškerou
dokumentaci dle požadavků bez jakéhokoliv placení. Pracuje se na tom, aby vše bylo
v pořádku, jak to má být.
Ing. Pavel Hlaváček - co je s tou mohylou, která je tam navezena, kdo rozhodl, že se to tam
naveze.
Ing. Jaroslav Smolka – mohyla je vedena jako mezideponie a je tam čistá skrývka, co se
nacházelo na pozemku budoucí tělocvičny.
Ing. Pavel Hlaváček – kdo ponese náklady na všechny vícepráce, které obci vznikly, budete to
po někom vymáhat na základě těch smluv, které jste uzavřeli, možná bych začal i s tou firmou,
která pořádala výběrové řízení.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – bude potřeba požadovat po dotčených osobách
navrácení částek nebo řešení tohoto stavu. Snažíme se urovnat všechno, tak jak má být, ať je to
bez zbytečných nákladů, bez zákonných problémů, ať to dostaneme do stavu, kdy můžeme
pokračovat bez problémů na všem, co bylo dohodnuto, domluveno. Přicházíme do problémů a
ty problémy se snažíme řešit.
2/9
Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu o stavu Novostavby tělocvič ny
Vřesina.
10. Žádost o příspěvek Dětská rehabilitace Hlučín
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová - zastupitelům byla zaslána žádost o příspěvek
z dětské rehabilitace, týká se občanky Vřesiny. Obec Vřesina se ve SOH a v plánu sociálníc h
služeb zavázala plnit střednědobý plán sociálních služeb, podporovat sociální služby denního
stacionáře. Okolní obce, kterých se služby týkají, byly prozatím k požadavkům města Hlučína
a dětské rehabilitace vstřícné. Je požadována částka 7 tisíc korun měsíčně. Je to částka, která je
vypočtena z nákladů, od kterých jsou odečteny krajské příspěvky, příspěvky z dotací a veškeré
částky, které jsou dětské rehabilitaci poskytovány. Na nás je abychom se rozhodli, zda se
zavážeme těch 7 tisíc Kč měsíčně za našeho občana hradit. Byl zaslán návrh smlouvy o
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poskytnutí finančního příspěvku, který by měl být uzavřen mezi městem Hlučín a obcí Vřesina.
Přečetla návrh usnesení.
Ing. Vilém Hluchník – jak je občanka postižena, že má dostat 7 tisíc Kč.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – s ohledem na ochranu osobních údajů nemůžu říct
úplně přesně. Na všechny děti, které podstupují dětskou rehabilitaci v Hlučíně je příspěvek
stejný. Jedná se o denní stacionář, kde dítě je a pracuje se s ním s rehabilitací a se vším ostatním.
Příspěvky jsou pro všechny obce stejné. Náklady jsou mnohonásobně vyšší. Přispívají obce
Ludgeřovice, Píšť, Dolní Benešov, Kozmice, Markvartovice, Darkovice, Hať a Šilheřovice.
Přišel zastupitel Ing. Petr Rončka
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – je k dispozici nějaká kalkulace výpočtu té částky.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – kalkulace výpočtu je v podstatě tak jak jsem říkala,
to co nám bylo předloženo a co je předkládáno všem okolním obcím.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – může se stát, že jiná organizace bude žádat příspěvek v jiném
zařízení.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – může se stát, ale nyní řešíme tento příspěvek. Už to
tak je a je to zakomponováno ve střednědobém plánu sociálních služeb.
2/10

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí příspěvku dle předložené žádosti
Dětské rehabilitace Hlučín ze dne 9. 11. 2018 ve výši 7000 Kč měsíčně, po dobu využití
služby občanem Vřesiny v této žádosti uvedeném, maximálně však po dobu 18 měsíců,
a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy mezi obcí Vřesina a městem Hlučín o
poskytnutí příspěvku s účinností od 1. 1. 2019.

Hlasování: pro 12

proti: 0

zdržel se: 1

11. Různé – územní plán
Ing. Petra Hlaváčková – byli jsme osloveni našim pořizovatelem MěÚ Hlučín, že budeme muset
pořídit změnu ÚP z důvodu změn v legislativě. Ing. Arch. Jan Richter zpracoval zprávu o
uplatnění ÚP ve Vřesině za období od 12/2011 do října letošního roku. Od doby vydání a nabytí
účinnosti ÚP uběhlo 7 let, za tu dobu došlo ke změnám v legislativě, byly vydány zásady
územního rozvoje v Moravskoslezském kraji, probíhá pořizování Komplexních pozemkovýc h
úprav a byla zpracována 4. úplná aktualizace územně analytických podkladů v Hlučíně.
Z těchto důvodů jsme obdrželi Zprávu prostřednictvím datové schránky, tato zpráva je
zveřejněna na úřední desce. Vysvětlila bych nejdůležitější body z této zprávy, které by se mohly
týkat občanů, také je ukázala na mapě. Obec byla požádána fyzickými osobami o změny v ÚP,
které ukázala na snímku. Tyto lokality se nachází v současné chvíli v nezastavěném, a
nezastavitelném území obce. V této zprávě je popsáno, z jakého důvodu není možné
požadavkům občanů vyhovět. Ani do budoucna jim není vyhověno, protože naše obec má dost
možností pro rozvoj. Je zpracováno 5 územních studií a je třeba využít těchto ploch pro daný
rozvoj. Další požadavek se týká pozemku č. 740/27, je to pozemek za p. Weczerkem,
v současné chvíli se nachází v ploše drobné a řemeslné výroby a jednalo by se o změnu pro
zástavbu RD. Jedná se o zastavitelné území, které v současné chvíli je, jde jen o změnu
využitelnosti. Za těch 7 let nikdo nevyužil možnosti tam něco postavit. Z pohledu pana Richtra
nic nebrání tomu tuto změnu provést. Vybrali jsme plochu u ulice Sportovní mezí ČOV a
hřištěm. V současné chvíli se jedná o plochu o sportovní zařízení a komerční zařízení a dohodli
jsme se, že by se mohla tato plocha vyčlenit pro plochu specifického bydlení, která by byla
určena pro bytové domy a bydlení pro seniory. Tuto zprávu dostal i kraj a okolní obce, které
mají 30 dnů na vyjádření. Po vrácení vyjádření pan arch. Jan Richter zapracuje případné
podmínky, požadavky do té zprávy. Zpráva bude znovu předložena veřejnosti a zastupitelstvu
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k odsouhlasení. V průběhu celého dalšího roku se budeme zabývat objednáním studie –
zpracování změny ÚP.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – nenabourá to běh komplexních pozemkových úprav, které jsou ve
fázi rozpracovanosti.
Ing. Petra Hlaváčková – územní plán pracuje v souladu s komplexními pozemkovými
úpravami. Člověk, který zpracovává komplexní pozemkové úpravy, bude přizván a musí se
k tomu vyjádřit.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – může se stát, že se posunou termíny komplexních pozemkovýc h
úprav.
Ing. Petra Hlaváčková – to si nemyslím, do doby schválení nového územního plánu platí starý
územní plán.
Ing. Vilém Hluchník – kdo bude platit změny územního plánu.
Ing. Petra Hlaváčková – my jako zadavatel, takže obec. Je naše povinnost, z důvodu změn
v legislativě.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – nutí nás něco časově k rychlému projednávání?
Ing. Petra Hlaváčková – jelikož pořizování změn územního plánu je běh na dlouhou trať, nedá
se říci jestli jsme schopni to časově ovlivnit.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – dá se říci, že další změny v územním plánu budeme třeba pořizovat
znovu v roce 2030?
Ing. Petra Hlaváčková – změny jsou pořizovány po změnách v legislativě nebo v případě, že
lidé třeba během 10ti – 20ti let nevyužijí zastavitelnosti svého pozemku, takže mohou být
zastavitelné plochy přesunuty do jiných míst. To ale musí projít schvalováním Krajského úřadu
a dalších dotčených orgánů.
Ing. Petr Rončka – pokud se nepletu, tak obě změny využitelnosti se týkají pozemků
soukromých vlastníků.
Ing. Petra Hlaváčková – týkají se soukromých vlastníků – pana Štefka, pana Homoly a obce
Vřesina. Jedná se o pozemek vedle kurtů. Je tam komerční plocha. Tento pozemek nebyl
vyznačen ve zprávě, kterou jste dostali minulý týden, ale je ve zprávě, která přišla včera datovou
schránkou.
Ing. Jaroslav Smolka – takže my jsme dostali jiné podklady?
Ing. Petra Hlaváčková – došlo k drobné změně ze strany pana architekta.
Mgr. Bohuslava Krupová – ano, to se omlouvám, včera přišla zpráva a právě v ní je tato změna
obsažena.
Ing. Jaroslav Smolka – kdo inicioval změnu zastavitelnosti obecního pozemku.
Ing. Petra Hlaváčková – my (rada obce) jsme hledali nějaké vhodné plochy k bydlení pro
seniory a jelikož v dané lokalitě je možnost napojení na kanalizaci, tak nám to přišlo vhodné.
Ing. Petr Rončka – souvisí to se studií pana Homoly z loňského roku?
Ing. Petra Hlaváčková – je to základě jeho popudu. Ale to byl náš nápad přidat tento pozemek
k dané využitelnosti.
Ing. Jaroslav Smolka – můžu se zeptat, vy pracujete ještě pro pana Homolu?
Ing. Petra Hlaváčková – externě ano.
Pavel Keller – byla snaha na zmíněném pozemku získat dotaci a postavit víceúčelové hřiště.
Ing. Jaroslav Smolka – je otázka, jestli senioři budou chtít bydlet vedle hřiště, kde je poměrně
provoz. A tak stejně pan Štefek jestli chce změnit plochu na zastavitelnou rodinnými domky,
tak jestli ví, že vedle by mělo být využití pana Lébla, který má stavět halu.
Ing. Petra Hlaváčková – pan Štefek je informován o stavbě pana Lébla a je s tím srozuměn, že
zástavba by stála vedle haly.
Ing. Petr Rončka – ještě bych řekl, že tady hovoříme o tom, že se může stát, že pokud někdo
nebude na svém pozemku řekněme do roku 2025 stavět, tak mu může být využitelnost změněna
a může být vyjmut ze zastavitelného území. To jsou takové „kacířské řeči“.
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Ing. Petra Hlaváčková – vím, ale takhle funguje územní plán. Územní plán dovolí lidem po
dobu desítek let na území něco vybudovat. Ale může se to i stát. Samozřejmě je to rozhodnutí
společné a vše musí být řádně projednáno.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – existuje nějaká koncepce rozvoje ploch ve středu obce s ohledem
na jejich využitelnost ať už sportovní nebo jinou?
Mgr. Bohuslava Krupová – neexistuje koncepční plán, ale spíše je vhodné sledovat využitelno st
ploch v územním plánu a samozřejmě jej dodržovat.
Ing. Petr Rončka – jaké stanovisko k územnímu plánu teď musíme dát.
Ing. Petra Hlaváčková – žádné, je to pouze informace, nebudeme nic schvalovat, bylo to
míněno, že vás chceme informovat a bude to k jednání. Od pana Richtra se nám vrátí nějaká
stanoviska a my budeme muset něco odsouhlasit.
2/10a Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu o řešení územního plánu obce
Vřesina.
Různé – dotace MMR
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo program
podpora obnovy a rozvoje venkova. Žádosti je nutné podat do 28.2.2019, čas je velmi krátký.
V radě jsme přemýšleli co je možné v rámci možností řešit velmi rychle. U žádosti musí být
vždy podávány projektové dokumentace, což v rychlosti je velký problém. Věc, která je pro nás
reálně dosažitelná je rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Zvažujeme opravu či
rekonstrukci střechy školní budovy. Program je pro obce do 3 tisíce obyvatel a dotace je
poskytována do výše 70% vynaložených nákladů. V současné chvíli máme vypracován návrh
pro podání nabídek na projektovou dokumentaci, ať můžeme oslovit firmy ve zrychle né m
řízení, ať je možné podat žádost o dotaci.
2/10b Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu o možnostech získání dotace
z MMR pro rok 2019.
12.
Interpelace členů zastupitelstva
Ing. Vilém Hluchník – jak máme zajištěnou zimní údržbu komunikací a jestli by nebylo vhodné
ty retardéry, kde jsou plastové a jsou našroubované na zimu odmontovat.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová - na zimní údržbu je uzavřena smlouva s panem
Vojáčkem a s panem Harasimem. Při odmontování retardérů je problém, že je těžší nainstalo vat
retardéry zpátky, způsoby uchycení v komunikacích je velký problém.
Mgr. Jana Šandalová – uvažuje se o víceúčelovém hřišti, mládež se nemá kde scházet, prostor
vedle hřiště mi připadá úplně ideální.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – do budoucna ta myšlenka je, budeme hlídat dotace.
Ing. Jaroslav Smolka – mrzí mě, že se ztratilo, že se hlasuje, že ZO bere na vědomí, je 28 letá
zažitá zvyklost, v okolních obcích je to běžné, v SOH a SOMH je to běžné, nerozumím, proč
dostal přednost metodický výklad ministerstva vnitra. Když obec bude potřebovat prokázat, že
něco projednalo, bude s tím asi trochu problém. A za druhé, když se naposledy měnil jednací
řád, tak u způsobu hlasování to nešlo jinak, než po jménech. Udivuje mě, že se stejným
jednacím řádem to jde najednou zvednutím ruky.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová - v metodickém pokynu ministerstva vnitra je řečeno,
že o vyjádřeních bere na vědomí, není potřeba hlasovat, píše se to do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce. Co se týká 2. věci, my neříkáme kdo, jak, nejdeme po jménech, v zápisu
máme tabulku, ve které jsou uvedená jména jednotlivých zastupitelů, ke každému usnesení se
dělá čárka, jestli byl zastupitel pro, proti nebo se zdržel. Zápis kdo, jakým způsobem hlasoval
tam je.
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JUDr. Aleš Klech, LL.M.– byl jsem autorem změny jednacího řádu, můj návrh byl, aby to bylo
evidováno. Ten výklad, že to bude prováděno postupně byl váš, já jsem to tak nikdy nemys le l.
Inicioval jsem, aby se hlasovalo v jeden okamžik, neodporuje to výkladu jednacího řádu.
Ing. Jaroslav Smolka – vítám to, že se hlasuje najednou.
13.
Diskuse občanů
Paní Danuše Fojtíková – v jakém stadiu přípravy je senior taxi.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – na senior taxíku pracujeme, dávali jsme seniorům
na jejich posledním sezení dotazník, chceme zjistit, kam by chtěli lidé jezdit, co jsou ochotni
uhradit a jakým způsobem.
Ing. Pavel Hlaváček – jak se dostaví tělocvična, jak se bude provozovat, jaký bude provozní
řád.
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – bude tam správce, člověk, který se o to bude starat,
je třeba, aby to bylo nějakým způsobem ošetřené. Provozní řád zatím zpracovaný není.
14.
Závěr
Starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová – poděkovala všem za účast, jak zastupitelům, tak
občanům. Pozvala všechny na štěpánské koledování, novoroční koncert. Popřála šťastné a
veselé svátky, hodně štěstí, zdraví do nového roku. Poděkovala jak bývalým, tak současným
zastupitelům za práci a za podněty a zasedání ve 20.10 hodin ukončila.

Mgr. Bohuslava Krupová
starostka obce

Zapsala: Růžena Pískalová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D
JUDr. Aleš Klech, LL.M.

Přílohy:
1. Protokol o průběhu hlasování
2. Zpráva kontrolního výboru ze dne 10.12.2018
3. Zpráva finančního výboru ze dne 10.12.2018
4. Stav a plnění rozpočtu 1.-11.2018
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018
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