Zápis 8. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

3. prosince 2019

Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 3. prosince 2019 v sále Obecního úřadu
ve Vřesině.
Přítomno bylo 12 členů ZO a 10 občanů.
1.
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Bohuslava Krupová v 18.05 hodin. Přivítala zastupitele,
zastupitelky a občany na 8. zasedání zastupitelstva obce Vřesina. Zapisovatelkou zasedání
zastupitelstva určila paní Alenu Káňovou, ověřovateli zápisu určila pana Radka Kupku a pana
Ing. Bc. Jiřího Bečicu, Ph.D.. V této chvíli bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle §92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Omluveni byli Ing. Pavel Kulhánek, MUDr. Petr Uhlig a Martin Válek.
Poté se starostka zeptala, zda někdo ze zastupitelů chce doplnit další bod programu zasedání.
Sama žádala o přidání bodu 11 b Obecně závazná vyhláška 3/2019 – Místní poplatky. Nikdo
ze zastupitelů neměl připomínky. V tuto chvíli přišel dvanáctý zastupitel s omluvou za pozdní
příchod. Při účasti dvanácti členů bylo zastupitelstvo usnášeníschopné.
K návrhu programu se jinak se nikdo nepřihlásil, proto starostka nechala o navrženém
rozšířeném programu hlasovat.
8/1
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 7. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Kontrolní výbor
5) Finanční výbor
6) Plnění rozpočtu leden - říjen 2019
7) Rozpočtové opatření 9/2019
8) Odměny zastupitelů obce Vřesina
9) Rozpočet obce na rok 2020
10) Dodatek ke smlouvě o úvěrovém účtu
11) a) Obecně závazná vyhláška 2/2019 - Odpady
b) Obecně závazná vyhláška 3/2019 – Místní poplatky
12) Územní plán
13) Různé
a) Tělocvična
b) Plán zasedání ZO na rok 2020
14) Interpelace členů zastupitelstva obce
15) Diskuse občanů
16) Závěr
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Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.

2.
Kontrola usnesení 7. zasedání ZO
Starostka – přednesla body usnesení 7. zasedání zastupitelstva obce a pronesla, že všichni
zastupitelé zápis obdrželi pro kontrolu. Ověřovateli zápisu byli MUDr. Petr Uhlig a pan Ondřej
Seidler. MUDr. Petr Uhlig byl ze zasedání omluven a zápis četl a souhlasí s ním. Zeptala se
přítomného pana Seidlera na jeho vyjádření k zápisu.
Ondřej Seidler konstatoval, že daný zápis četl a souhlasí s jeho zněním. K zápisu neměl nikdo
další žádné připomínky ani dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení ze
7. zasedání ZO Vřesina konaného dne 12. září 2019.
3.
Informace o činnosti rady a starostky obce
Pan Radek Kupka informoval zastupitele i občany o tom, 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.. 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.
Kontrolní výbor
Pan Ondřej Seidler – kontrolní výbor se sešel 25. 11. 2019, kdy kontroloval plnění usnesení ze
zasedání Zastupitelstva obce č. 7 ze dne 12. 9. 2019. Dále kontroloval plnění usnesení Rady
obce Vřesina ze schůzí č. 23 – 29 za období od 19. 8. 2019 do 11. 11. 2019.
Při provedených kontrolách 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 25. 11. 2019.
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5.
Finanční výbor
Ing. Jaroslav Smolka – sešli jsme se 14. 11. 2019, projednali jsme stav a plnění rozpočtu za
1. - 10. měsíc 2019. Vývoj příjmů a výdajů se jeví jako standardní. Dále byl projednán návrh
rozpočtu a starostkou obce byly vysvětleny položky návrhu. Finanční výbor ve svém usnesení
doporučuje zastupitelstvu schválit navržený rozpočet.
Zpráva finančního výboru je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelé ani občané neměli dotazy ke Zprávě finančního výboru.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 14. 11. 2019.
6.
Plnění rozpočtu leden - říjen 2019
Starostka – všem zastupitelům byl zaslán výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 10/2019
a srovnání rozpočtů z minulých let.
Příjmy z rozpočtu jsou plněny okolo 83%. U dalších plateb vše probíhá standartně. Radou obce
bylo po posledním zasedání zastupitelstva provedeno rozpočtové opatření č. 8/2019. Souviselo
s příjmem průtokové dotace pro základní školu a navyšovali jsme částku v příjmech z úroků
spořícího účtu o dalších 80 tis. Kč. Co se týká dalšího plnění, tak v rámci rozpočtového opatření
č. 9/2019 se k plnění ještě dostaneme.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů dotazy k tomuto bodu programu?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o plnění
rozpočtu za leden – říjen 2019.
7.
Rozpočtové opatření 9/2019
Starostka – v rámci plnění rozpočtu, s ohledem na informace o platbách za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a informace o poskytnutí dotace z MSK na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů a velmi podstatnou součástí rozpočtového opatření je částka, která řeší
výdej a příjem pol. 1122 daň z příjmu práv. osob za obce. Další věc, která nás k přípravě
rozpočtového opatření vedla je vratka dotace Strategické řízení ve výši 3820 Kč.
Rozpočtové opatření č. 9/2019 je přílohou tohoto zápisu.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy k rozpočtovému opatření.
8/7

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019.

Hlasování: pro 12
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.

zdržel se 0

8.
Odměny zastupitelů obce Vřesina
Starostka – na jednáních Rady obce Vřesina jsme hovořili o odměnách radních, předsedů
výborů a zastupitelů obce a shodli jsme se, že bychom odměny zastupitelů měli trochu zvýšit.
Chceme tím alespoň trochu ocenit vaši práci pro obec. S ohledem na možnost udělení odměn
do výše 1641,- Kč jsme přemýšleli o výši 500 Kč měsíčně.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má k tomuto bodu někdo dotaz?
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Ing. Vilém Hluchník – chtěl bych navýšit i odměnu pro neuvolněného místostarostu.
Starostka – tento návrh bych případně nechala na příští zasedání.
Občané neměli dotazy.
8/8
Zastupitelstvo obce Vřesina, v souladu se zákonem o obcích, schvaluje odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována od 1. ledna 2020 a v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu
náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.
Hlasování: pro 9
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 9 hlasy.

zdržel se 3

9.
Rozpočet obce na rok 2020
Starostka – rada obce Vřesina společně s paní účetní připravila návrh rozpočtu na rok 2020.
Návrh byl, jak jste již slyšeli projednán s finančním výborem, který jej doporučuje ke schválení.
Podle nových skutečností, což je přijaté rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu
přírodovědné učebny v ZŠ jsme v příjmové oblasti ještě provedli změnu, kterou jste ve vámi
zaslaných materiálech již měli nastavenou, tedy 118.600,- Kč na ostatní neinvestiční dotace ze
SR a 1.569.400,- Kč ostatní investiční přijaté dotace ze st. fondů. Tak stejně ve výdajové části
proběhla změna z důvodů nutnosti existence paragrafu 5213 Krizová opatření. Ostatní vše
zůstává beze změn.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz ze zastupitelů, občanů?
Ing. Petr Rončka – zajímalo by mě, jak jsou řešeny dotace pro spolky v rozpočtu?
Starostka – při tvorbě rozpočtu jsem hovořila se zástupci jednotlivých složek a hovořili jsme o
výši částky na jejich žádostech. Původně jsme chtěli dát celkovou částku ve výši cca 2% příjmu
jako částku maximální pro všechny žádosti dohromady. Po konzultaci s krajským úřadem však
bylo nutno, aby byly částky rozděleny podle jednotlivých oddílů rozpočtové skladby. Takže
částky jsou připraveny dle odhadovaných požadavků.
Ing. Petr Rončka – proč je v položce 6171 činnost místní správy uveden 0,5-0,6 úvazek navíc?
Starostka – chceme přijmout úředníka navíc tak, aby se částečně mohl střídat s úřednicí ohledně
czechpointu a dalších služeb a zároveň aby se více mohl věnovat a vypomáhat ohledně žádostí
o dotace, dalších konzultací, správy webu a dalších věcí. Tak stejně v položce týkající se
komunálních služeb je počítáno s člověkem navíc. Budeme u něj žádat o dotace z úřadu práce.
Občané neměli dotazy.
8/9 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle předloženého návrhu
s celkovými příjmy a financováním (tj. zůstatek z minulého roku a dočerpání úvěru)
a výdaji a financováním (tj splátka úvěru) ve výši 100 492 200 Kč.
Hlasování: pro 12
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.

zdržel se 0

10.
Dodatek ke smlouvě o úvěrovém účtu
Starostka – s ohledem na podmínky úvěrové smlouvy uzavřené 22.3.2018 je potřeba prodloužit
dobu čerpání úvěru. V současné chvíli nám k čerpání zbývá ještě více než 33 mil. Původní
termín ukončení čerpání byl do 19. 12. 2019, což není reálné vyčerpat, takže žádáme
o prodloužení termínu do 22.6.2020. Tato operace bude stát obec 5000,- Kč. Nemění se úroková
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sazba a nebude se měnit ani délka splácení. Po konzultaci s několika finančníky jsme raději
nechali navýšit splátku. Navýšení činí měsíčně 5725,48 Kč.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz ze zastupitelů, občanů?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
8/10 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 0234/18/5627 ze dne 22. 3. 2018 s Československou obchodní bankou, a. s. dle
předloženého návrhu.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
11.
a) Obecně závazná vyhláška 2/2019 - Odpady
Starostka – od 1. 1. 2020 budou platné změny v zákoně č. 185/2001 Sb o odpadech, a proto
bylo nutné aktualizovat naši OZV o odpadech. Po konzultaci na MVCR odboru dozoru
předkládám její znění. Došlo pouze k úpravám dle metodického vzoru MVCR a dle doporučení
se vyhláška nezabývá věcmi, které nejsou úplně nutné.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz ze zastupitelů nebo občanů?
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – nemohl by se rozšířit počet sběrných míst kontejnerů?
Starostka – čekáme na nacenění zástěn kolem sběrných míst. Víme, jaký je nepořádek kolem
kontejnerů a chceme přidat 2 sběrná místa, jedno na část Dařaneckou a druhé na ulici
Revoluční.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – neměli bychom se zamyslet nad sběrným dvorem?
Starostka – v radě jsme o tom již hovořili, ale je problém s místem umístění sběrného dvoru.
Nebylo by dobré, aby bylo ve středu obce ani někde na kraji obce bez dozoru.
Občané neměli dotazy.
8/11a

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vřesina.

Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
Starostka – také zákon č. 565/1990 o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů bude od
1. 1. 2020 platit s několika změnami, na které bylo nutné reagovat. Připravovaný
materiál byl znovu konzultován na oddělení dozoru MVCR a v předloženém znění byl
doporučen ke schválení.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz ze zastupitelů, občanů?
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – nedal by se poplatek za užívání veřejného prostranství celý zrušit
vzhledem k objemu finančních prostředků, kterými se přispívá do rozpočtu obce? Dále jestli
bychom neměli zvážit jinou úpravu poplatku za psa včetně toho, že za druhého a každého
dalšího psa platit stejnou částku není správné.
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Starostka – ohledně psů, nevidím v tom problém, když má někdo jednoho nebo dva psy. Každý
pes může být veden na někoho jiného, proto je poplatek stejný.
Starostka - co se týká zrušení poplatku za užívání veřejného prostranství, to bych nedělala.
Poplatky jsou minimální, oceňuji, když lidé přijdou a oznámí, že budou prodávat.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – jde o to, jestli správa poplatku není na nákladové straně vyšší než
výnos.
P. Radek Kupka – účelem vyhlášky není odradit lidi, aby tady přijeli a pronajali si nějaké
prostranství. Musíme se však chránit i proti tomu, aby nemohl kdokoli neoprávněně veřejné
prostranství jakkoli zabrat.
Ing. Jaroslav Smolka – nerozumím tomu proč se něco vyjímá z veřejného prostranství?
Starostka – myslím, že hřbitov není vhodným místem prodej a druhý vyjmutý pozemek je
soukromý pozemek.
Občané neměli dotazy.
8/11b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o
místních poplatcích.
Hlasování: pro 11

proti 0

zdržel se 1

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.
12.
Územní plán
Starostka – v dubnu letošního roku jsme na zasedání zastupitelstva odmítli připravenou zprávu
o uplatňování územního plánu. Ing. Arch. Richterem jsme byli požádáni o vyslovení požadavků
na změny, které chceme do zprávy zapracovat. Po několika pracovních schůzkách jsme se téměř
shodli na požadavcích a ty jsou zohledněny v připraveném materiálu a předjednány na odboru
územního plánování.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz ze zastupitelů?
Ing. Petr Rončka – mám výhrady k bodu 6, zarovnání hranice pravé a levé strany je zavádějící
informace. Jenom proto, že to někdo koupil a chce tam postavit, tak mu to legalizujeme.
Starostka – to není koupené, jsou to všechno pozemky stávajících majitelů. Myslím, že mluvíš
o pozemku, který je v zastavitelném území, ale máme větší problémy s šířkou komunikací.
Ing. Jaroslav Smolka – jak dopadla možnost začlenit stavbu domova pro seniory tím, že by
stavba nebyla uvedena v nepřípustných stavbách ale v přípustných? Nekonkretizovali bychom
žádnou plochu.
Ing. Petra Hlaváčková - pan architekt se vyjádřil, že toto nelze. Nemůžeme mít univerzální
řešení kamkoli umístit stavbu seniorského bydlení. Plochy musí být jednoznačně definovány.
Ing. Jaroslav Smolka – územní plán jsme povinni dát do souladu s krajským územním plánem.
Pokud bychom to dávali dohromady jenom z tohoto důvodu, tak bychom to měli mít zdarma.
Ing. Petra Hlaváčková – jen kdybychom to dávali pouze do souladu. Bez změny využití ploch,
nesměly by být žádné změny.
Starostka - je rozumnější rozšířit a upravit územní plán tak, aby byl aktuálnější v některých
místech a budeme reagovat na požadavky občanů.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz z občanů?
Občané neměli dotazy.
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8/12 Zastupitelstvo obce Vřesina požaduje v návaznosti na své předchozí usnesení č. 4/9
ze dne 25.4.2019 upravit Zprávu o uplatňování Územního plánu Vřesina v rozsahu dle
předloženého materiálu.
Hlasování: pro 10

proti 0

zdržel se 2

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 10 hlasy.
13.
Různé
a) Tělocvična
Starostka – v bodu různé byly zařazeny informace o tělocvičně a návrh termínů zasedání ZO
Vřesina. Požádala pana místostarostu o přednesení informací o tělocvičně a zároveň promítala
fotografie ze stavby.
Místostarosta podrobně vysvětlil občanům a zastupitelům, jak pokračují práce na stavbě
tělocvičny.
Starostka - má někdo nějaký dotaz ze zastupitelů, občanů?
Ing. Vilém Hluchník – čím byla způsobena havárie stropu ve staré tělocvičně?
Starostka – byla způsobena špatným zakončením střechy, celou škodu bude hradit pojišťovna
Beskydské stavební.
Občané neměli dotazy ke stavbě tělocvičny.
b) Plán zasedání ZO na rok 2020
Starostka – přednesla jednotlivé termíny zasedání ZO na rok 2020. Plán je:
Pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Den
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek

Datum
20. 2. 2020
23. 4. 2020
18. 6. 2020
10. 9. 2020
3. 12. 2020

Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informaci o stavbě
tělocvičny a informaci o plánu zasedání zastupitelstva obce na rok 2020.
14.
Interpelace členů zastupitelstva obce
P. Ondřej Seidler – byl jsem dotázán jedním občanem z nové části, který bydlí v těsné blízkosti
workoutového hřiště, jestli by nebyla nějaká možnost pozemek renovovat, okolí, plot, dosadit
živé stromky a trochu to více ohradit?
Starostka – výsadba je z dotace a s tou nemůžeme momentálně nic dělat. Výsadba je tam
nedávno a v tuto chvíli bych nic neupravovala.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – jaká je zkušenost s fungováním městské policie a jestli se
připravuje další vlna vůči řidičům, kteří parkují tam, kde nemají?
Starostka - městská policie v obci různě projíždí. Co se týká dalšího využití policie, tak je
povoleno měření zatím na dvou místech, na jaře budeme žádat o třetí místo. Co se týká
parkování, jistě proběhne další aktivní zásahy.
Ing. Petr Rončka – když se odstranily retardéry na ulici U Sadu, tak se zvýšila rychlost
o 20 – 30 km/hod.
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P. Stanislav Boček – odstranění retardéru bylo na popud městské policie, policie ČR
a dopravního specialisty. Rychlost byla prověřována a na ulici U Sadu nebyl problém
s rychlostí.
Mgr. Jana Šandalová – uvažuje se o denním pobytovém zařízení pro seniory, případně jestli
jsou nějaké prostory, které by se daly pro toto zařízení využit?
Starostka – momentálně ve Vřesině je to složité, varianta takového pobytu je v Hlučíně.
Zvažujeme nákup budovy, kde by se takové zařízení dalo provozovat.
15.
Diskuse občanů
Starostka – má někdo z občanů nějaký dotaz?
Nikdo žádný neměl.
16.
Závěr
Starostka – poděkovala kulturní komisi a všem složkám za výborně připravené akce.
Poděkovala členům zastupitelstva, radním a místostarostovi za dobře odvedenou práci v roce
2019, upozornila na blížící se uzávěrku zpravodaje obce, pozvala občany na štěpánské
koledování, obecní večírek, novoroční koncert. Popřála všem příjemné svátky, řekla, že všem
jistě popřeje osobně a v 19:45 ukončila jednání.

Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce
Zapsala: Alena Káňová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Radek Kupka
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph. D.

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
Rozpočtové opatření
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