Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

9. února 2021

Zápis
z 14. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 9. února 2021 v sále Obecního úřadu
ve Vřesině.
Přítomno bylo 15 členů ZO. Účast občanů byla možná fyzicky a také formou online přenosu
na youtube.cz. Fyzicky se účastnili 4 občané a na youtube.cz bylo v různých časových
intervalech připojeno celkem 25 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 14. zasedání zastupitelstva obce Vřesina. Občany přivítala i na
online přenosu, všem popřála mnoho lásky, zdraví a hodně spokojených chvil v roce 2021.
Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva určila Lenku Josefusovou, ověřovateli zápisu určila
Ondřeje Seidlera a Petra Uhliga.
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.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky. Při účasti patnácti členů bylo zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Starostka nechala hlasovat o navrženém programu.
14/1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 13. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Dotace MFČR - "Kompletní modernizace elektroinstalace v objektu ZŠ
Vřesina"
5) Dotace MOČR - "Obnova válečného hrobu - Vřesina"
6) Dodatek smlouvy o úvěru č.0234/18/5627
7) Přísedící soudu
8) Kotlíková půjčka
9) Dotace obce pro rok 2021
10) Různé
11) Interpelace členů zastupitelstva obce
12) Diskuse občanů
13) Závěr
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 15

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 15 hlasy.
1

zdržel se 0
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2.
Kontrola usnesení 13. zasedání ZO
Starostka – přednesla body usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce a připomněla co vše se
řešilo. Přednesla informaci, že vše, co bylo na minulém zasedání probíráno, je radou obce
řešeno. Kotlíková půjčka je vyplacena. Příští týden bude podepsaná smlouva na koupi pozemků
3/1 a 3/2, dorazily dokumenty od soudu. Řešilo se podání žádosti na MMR, což bude rozvedeno
dále v programu starosty. Řešila se mimořádná splátka úvěru. Ověřovateli zápisu byli paní Petra
Hlaváčková a pan Pavel Keller.
Zeptala se přítomných ověřovatelů na jejich vyjádření k zápisu.
Oba konstatovali, že daný zápis četli, nemají k němu žádné připomínky a se zápisem souhlasí.
K zápisu neměl nikdo ze zastupitelů, ani občanů žádné dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení
z 13. zasedání ZO Vřesina konaného dne 10. prosince 2020.
3.
Informace o činnosti rady a starostky obce
Starostka vyzvala pana Radka Kupku, aby informoval přítomné o činnosti rady.
Radek Kupka informoval zastupitele i občany o tom, co vše projednávala rada od minulého
zasedání zastupitelstva. Tyto informace jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka informovala zastupitele a občany o své činnosti. Informace jsou přílohou tohoto
zápisu. Upřesnila informace ohledně dotací, vestavby výtahu na OÚ, situace opatrovanců
a přípravu dalších projektů.
Poté se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů nějaký dotaz k činnosti její či rady obce.
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.
Starostka předala vedení schůze Aleši Klechovi. Toto předání bylo pak platné po celé jednání
zastupitelstva u starostkou přednášených informací.
4.
Dotace MFČR - "Kompletní modernizace elektroinstalace v objektu ZŠ Vřesina"
Starostka objasnila podmínky podání žádosti o dotaci na MFČR.
Jedná se o opravu a rekonstrukci elektroinstalace v objektu ZŠ Vřesina, která je v mnohých
místech už v žalostném stavu. Dotace ministerstva financí pravděpodobně v programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí měly
být vypsány v prvním týdnu v únoru 2021, dosud se tak nestalo. Poskytovaná dotace by měla
být ve výši 90% ze způsobilých nákladů. Je v plánu z této dotace řešit rekonstrukci
elektroinstalace, obnovu podlah, úpravu stropů, omítek, obkladů ve třídách, na schodišti mezi
1. NP až 3. NP a chodbách 1. NP a 2. NP. Celá rekonstrukce je rozdělena do 3 částí –
silnoproudá, stavební a slaboproudá. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce jsou na září
naplánovány náhradní prostory k zajištění výuky, jelikož k realizaci rekonstrukce bude
zapotřebí období delší než 9 týdnů prázdnin.
Předpokládaná částka se pohybuje okolo 8 900 000,- Kč. V případě získání dotace bude obecní
podíl pouze 900 000,- Kč. Pokud peníze z dotace nezískáme, elektroinstalace se prozatím
opravovat nebude i když stav je neuspokojivý.
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Aleš Klech se zeptal na dotazy z řad zastupitelů a z řad občanů. Jelikož nebyly žádné, přečetl
návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.
14/4 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Kompletní
modernizace elektroinstalace v objektu ZŠ Vřesina“ z dotačního programu Ministerstva
financí a závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových zdrojů náklady na
předfinancování a profinancování této investiční akce s předpokládanými celkovými náklady
projektu cca 8 900 000 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 jejich stanovené udržitelnosti.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 15 hlasy.
5.
Dotace MOČR - "Obnova válečného hrobu - Vřesina"
Aleš Klech – poprosím paní starostku o seznámení s podklady.
Starostka – máme možnost získat finance na opravu válečného hrobu, který je na našem
hřbitově. Na fotografiích je viditelné, že spodní část pomníku byla poskládaná ze všeho, co
bylo v době stavby k dispozici a bohužel se mezery mezi jednotlivými kusy zvětšují. Také
zlacení písmen se na pomnících pomalu vytrácí. Navíc levá deska je v zadní části prasklá.
Celková částka je vypočtena na 370 000 Kč. Dotace může být poskytnuta ve výši 80 %
celkových nákladů. Dotace byla odeslána v lednu 2021 na ministerstvo, ale dle požadavku
musíme doložit schválení investičního záměru v zastupitelstvu obce. Dotace je vypsána na
realizace v roce 2022.
Aleš Klech se zeptal na dotazy z řad zastupitelů.
Jaroslav Smolka – chtěl bych se zeptat, zda je nějaká reálná šance na získání dotace, formálně
to prošlo?
Starostka – ano, reálná šance je, žádost formálně prošla a z informací z minulých let víme,
že kapacita žádostí nebývá naplněna.
Jaroslav Smolka – ještě bych se chtěl zeptat – když jsem si to četl, jednou je uvedeno válečný
hrob, poté, že je bez ostatků a pak, že je to pietní místo – nevadí rozpolcenost pojmů?
Starostka – ne, toto nevadí
Aleš Klech – má někdo z občanů nějaký dotaz?
Pan Marian Císař – plánuje se jen oprava nebo i změna designu?
Starostka – udělal by se pouze betonový základ, který by se pokryl obkladem nebo pevnou
deskou a na to by se usadily ty původní vyleštěné a opravené desky.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, přečetl předsedající návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.
14/5 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Obnova válečného
hrobu - Vřesina“ z dotačního programu Ministerstva obrany 107290 – Zachování a obnova
historických hodnot I a závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových zdrojů náklady
na předfinancování a profinancování této investiční akce s předpokládanými celkovými
náklady projektu cca 370 000 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 jejich stanovené udržitelnosti.
Hlasování: pro 15

proti 0
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Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 15 hlasy.
6.
Dodatek smlouvy o úvěru č.0234/18/5627
Aleš Klech – požádám paní starostku o informace k tomuto bodu.
Starostka – již na minulém zasedání jsme schválili zaplacení mimořádné splátky jistiny úvěru.
Podle původní smlouvy jsme měli podat písemnou informaci a vyplatit peníze. Bohužel však
banka požaduje uzavření dodatku k úvěrové smlouvě. Jeho návrh Vám předkládám. Nemění
se výše jednotlivých splátek. Mění se pouze doba splatnosti úvěru. Doba splatnosti se zkracuje
do 23. 3. 2037. Příště budeme žádat o návrh dodatku dříve, abychom nemuseli vše projednávat
dvakrát. S tím souvisí návrh usnesení, který byl po diskuzi s panem Smolkou trošku upraven.
Původní revokace usnesení č. 13/11 z 10. 12. 2020, byla upravena, aby nedošlo k omylu,
že zastupitelstvo nechce tuto úvěrovou částku splatit mimořádně. V původním usnesení bylo
uvedeno, že se má splatit mimořádná splátka v lednu. Starostka přečetla nové znění usnesení.
Aleš Klech se zeptal na dotazy z řad zastupitelů či občanů.
Jelikož nebyly žádné dotazy, přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.
14/6 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 0234/18/5627 ze dne 22. 3. 2018 s Československou obchodní bankou, a. s. dle předloženého
návrhu. Toto usnesení upravuje termín mimořádné splátky schválený usnesením zastupitelstva
č. 13/11 ze dne 10. 12. 2020; není však dotčeno její samotné schválení.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 1

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
7. Přísedící soudu
Aleš Klech – poprosím paní starostku, aby nás seznámila s podklady k tomuto bodu.
Starostka – v prosinci 2020 nám byla doručena informace Okresního soudu v Opavě o konci
volebního období dvou přísedících, kteří jsou voleni z řad našich občanů a zároveň jsme byli
požádáni o volbu novou. Oba pánové jsou zde přítomni a funkci vykonávají od roku 2017,
za což jim děkuji. Chtěla bych se jich zeptat, zda oba pánové souhlasí s dalším zapojením
do této služby.
Ing. František Císař – Ano, chci dál pokračovat.
Marian Císař – Také budu velice rád pokračovat.
Aleš Klech se zeptal na dotazy z řad zastupitelů a občanů.
Marian Císař – v případě, že by kdokoli ze zastupitelů se chtěl na něco zeptat, mám tady
program a vyúčtování z posledního zasedání okresního soudu, kterého jsem se zúčastnil. Můžu
na požádání nechat nahlédnout, aby si člověk dokázal představit, co to obnáší.
Aleš Klech požádal o hlasování k navrženému usnesení v tomto znění:
14/7 Zastupitelstvo obce Vřesina volí Ing. Františka Císaře, trvale bytem Vřesina,
a p. Mariana Císaře, trvale bytem Vřesina, přísedícími Okresního soudu v Opavě pro volební
období 2021 – 2025.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 1

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
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8. Kotlíková půjčka
Aleš Klech – požádám opět paní starostku, aby nás seznámila s podklady k tomuto bodu.
Starostka – i na dnešní zasedání máme doručenu jednu žádost o kotlíkovou půjčku. Je to žádost
č. 21. Žadatelka doložila veškeré nutné podklady a má již schválenou smlouvu o poskytnutí
dotace z MSK. Žadatelka původně žádala dotaci na kotel na biomasu, ale v konečném důsledku
budou realizovat plynový kondenzační kotel. Na MSK už mají požádáno o změnu dotace, není
zde problém, jelikož žádají o menší částku peněz, než jim byla schválena.
Aleš Klech se zeptal na dotazy z řad zastupitelů, z řad občanů.
Jelikož žádné další dotazy nebyly, přečetl návrh usnesení a nechal hlasovat o navrženém
usnesení v tomto znění:
14/8 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. 21.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 15 hlasy.
9. Dotace obce pro rok 2021
Aleš Klech – poprosím paní starostku, aby nás seznámila s podklady k tomuto bodu.
Starostka – bylo nám doručeno 11 žádostí o dotaci z rozpočtu obce. Jedná se o 9 žádostí
organizací, které sdružují občany naší obce a dvě žádosti organizací, které se o naše občany
starají. Jedná se o charitní služby. Vím, že některé žádosti byly podány na formulářích s chybou.
Všechny podklady jsou však již doplněny a kdyby měl někdo zájem jsou samozřejmě
k nahlédnutí u zapisovatelky na stole. Po včerejším rozhovoru se starostou SDH, prosí tento
spolek o snížení žádané částky z 56 450 Kč na 49 000 Kč, protože za měsíc leden a únor nebude
využita částka určená k pronájmu tělocvičny.
Co se týká loňských dotací, tak všechny byly řádně vyúčtovány, kontrolu vyúčtování jsem
provedla já. Užití finančních prostředků bylo široké. Zmínila bych jen Farnost, která chtěla
využít finančních prostředků k opravě zídky před kostelem. Jelikož levá část je obecní a pravá
část je farní, požádali jsme o posečkání s realizací, aby oprava obou částí proběhla najednou,
proto finance byly využity na různé jiné drobné opravy. Kdyby někdo chtěl nahlédnout
do vyúčtování – jsou k dispozici u mě v kanceláři.
Aleš Klech se zeptal na dotazy z řad zastupitelů.
Jaroslav Smolka – chtěl bych, aby bylo zaznamenáno, že hlásím dle zákona o obcích střet
zájmu, jelikož jsem zástupcem projednávaného spolku. A jen informuji, že opravdu žádám
o snížení částky, protože nemáme možnost využívat tělocvičnu a neradi vracíme, proto je částka
nižší. Ke střetu zájmu – jsem členem TJ, cítím se být farníkem a určitě nejsem nepřítelem školy,
ani včelařů, ani nikoho jiného.
Aleš Klech – děkujeme, někdo další ze zastupitelů.
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Vilém Hluchník – k té žádosti o příspěvek Rané péče, v časovém harmonogramu je chybně
uvedeno ukončení 31.12.2020.
Starostka – ano, zapomněla jsem Vám to zmínit.
Jiří Bečica – také nemám problém podpořit jakýkoli ze spolků, určitě je to zásluhyhodná
činnost, že někdo chce pracovat ve spolku. Nicméně metodicky tím, co dělám v práci mám
problém jakoby s některými žádostmi, že jsou tak velmi obecně napsané, že prakticky není
možné z mého pohledu je kontrolovat, což je potom samozřejmě problém. Beru to možná ze své
zkušenosti, protože ten, kdo někdy žádal nějaké finanční prostředky a prošel si vyúčtováváním,
kdy se v podstatě handrkuje o řekněme koruny a víceméně musí to sedět s podanou dotační
žádostí. Tak u některých těch spolků to není dodrženo, takže v tomto případě dopředu říkám,
že u některých se zdržím hlasování a zároveň, a to jsem upozorňoval už loni, že tam je
metodický problém, kdy si myslím, že bychom neměli poskytovat dotaci fyzické osobě, ale
právnické osobě nebo spolku. Takže toto vnímám já ze svého pohledu jako problém.
Starostka – ano, zkušenosti s dotacemi a jejich vyúčtováním – je to tak. Nemusím chodit daleko,
příklad vyúčtování naší dotace dětské prolézačky s názvem traktor na dětském hřišti,
kdy poskytovatel název zaměnil s traktorem k sečení trávy. Rozumím tomu, na druhou stranu
ta činnost těch spolků je tak rozlišná a nechceme jim finance nějakým způsobem blokovat.
Všechny faktury, částky, které byly proúčtovány za loňský rok jsou za tu činnost, za danou
aktivitu. Z druhé strany chci reagovat i na ty fyzické osoby, které dotace čerpají. Už i letos,
máme za sebou krajský audit, kdy i dotace byly kontrolovány – není tam žádný problém, ani
žádné pochybení v tomto směru. Je možné to řešit tak jako loni. Děkuji.
Aleš Klech – má někdo z občanů nějaký dotaz?
Nikdo neměl další dotaz.
Bylo tedy přistoupeno k hlasování o jednotlivých návrzích a hlasovalo se odděleně pro každý
spolek.
14/9a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Píšť, IČ: 75056232,
ve výši 5 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 2

Aleš Klech konstatoval, že usnesení bylo přijato 13 hlasy.
14/9b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Myslivecký spolek BOR Vřesina, z. s., IČ: 47810840, ve výši 18 000 Kč
dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 15 hlasy.
14/9c Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Jiří Musiol – Nohejbalový klub, ve výši 21 000 Kč dle předložené žádosti
a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 12

proti 0
6

zdržel se 3
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Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 12 hlasy.
14/9d Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Helena Stotzková – klub seniorů Vřesina, ve výši 25 000 Kč
dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 1

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 14 hlasy.
14/9e Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli KRAS – spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Vřesina, z.s., IČ: 01200267,
ve výši 40 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 1

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 14 hlasy.
14/9f Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vřesina u Hlučína, IČ: 66738601,
ve výši 49 000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 1

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 14 hlasy.
14/9g Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Římskokatolická farnost Vřesina, IČ: 47810408, ve výši 100 000 Kč
dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 15 hlasy.
14/9h Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Tělovýchovná jednota Vřesina, z.s., IČ: 47810050, ve výši 320 000 Kč
dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 2

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 13 hlasy.
14/9i Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Charita Hlučín, IČ: 44941960, ve výši 30 000 Kč dle předložené žádosti
a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 15

proti 0

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 15 hlasy.
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14/9j Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Vřesina, IČ: 47814781,
ve výši 20 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 15 hlasy.
14/9k Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, IČ: 75095017 ve výši
18 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 1

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 14 hlasy.
14/9 l Zastupitelstvo obce Vřesina si rozhodnutími o poskytnutí dotací v hodnotě pod 50 000
Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám, které byly přijaty na dnešním
jednání zastupitelstva, ani následným uzavřením veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
nevyhrazuje právo rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě pod 50 000 Kč fyzické nebo
právnické osobě v jiných případech.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Aleš Klech konstatoval, že návrh byl přijat 15 hlasy.
10. Různé
Paní starostka převzala slovo a seznámila zastupitele s obsahem bodu Různé.
a) Získané dotace pro rok 2021
K dnešnímu dni víme o více než 5 000 000 Kč získaných dotací pro letošní rok, které se přímo
dotýkají naší obce. O některých již víte - koupaliště, cyklostezka na Hať, studie odkanalizování,
studie zpracování odpadů. Dále se nám podařilo nově získat dotace:
- na 80 židlí do sálu obecního úřadu – 320 000 Kč (přes MAS ze Státního zemědělského
intervenčního fondu).
- pořízení 470 ks kompostérů pro každý dům ve Vřesině – předpoklad dodání je léto/podzim
2021 – cca 1,6 milionu Kč. Jedná se o společnou dotaci pro 7 obcí (Bělá, Vřesina, Píšť, Hať,
Sudice, Závada, Kozmice), kdy vše zařizuje obec Bělá.
- pořízení elektronické úřední desky – celkově 4,5 milionu Kč – společný projekt Vřesina, Hať
Píšť, Darkovice. Vedoucím partnerem je Vřesina. Pro nás je to cca 1,5 milionu Kč.
- modernizace PC učebny v ZŠ – 900 000 Kč, částka je na vybavení, modernizace
má proběhnout duben/květen 2021, jedná se pouze o nákup nových zařízení tak, aby PC
nesloužily jen pro výuku IT, ale aby učebna byla i jazyková.
b) Cenový výměr 3/2020
V loňském roce byl schválen zákon o odpadech. V prosinci loňského roku schválila rada obce
nový cenový výměr týkající se svozu odpadů. Ceny se bohužel zvedly, protože poskytovatel
8
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služby upravoval své ceny vůči obci a je v nich zohledněno nižší skládkovné dle nového zákona
o odpadech. Podle něj můžeme v nižší sazbě vyvézt směsného odpadu do 200 kg/ občana. Tato
hodnota se bude postupem let snižovat. Obec Vřesina je dle studie zpracování odpadů
momentálně na hodnotě cca 167 kg/ občana. Pro nás tedy platí sazba 500 Kč /t. V případě,
že kvótu 200 kg/ občana přesáhneme, mění se částka na 800 Kč/ t. Jde o to, abychom se více
zaměřili na třídění, protože kvóty se budou snižovat až do roku 2031 až k hranici cca 127 kg
směsného odpadu na občana. Budeme se snažit třídění podpořit. Věřím, že i podporou v oblasti
ukládání bioodpadu mimo popelnice do kompostérů a na SMO se nám hodnoty třeba zase sníží
a bude možné nižší částku platit co nejdéle. Budeme se snažit i doplnit sběrná místa, jelikož
podle studie jsme podprůměrní v třídění papíru a v třídění plastů. Pokud bude možno a najde
se vhodné místo – budeme řešit i sběrný dvůr.
c) Kontrola hospodaření
Dne 20. 1. 2021 proběhla kontrola hospodaření. Nebyly nalezeny žádná pochybení ani porušení
zákona. Dostali jsme jistá doporučení, které se snažíme již nyní do dokumentů zapracovat.
Paní auditorky velmi chválily naši práci, která je v administrativě odváděna, a proto bych chtěla
poděkovat jak paní účetní, tak oběma administrativním zaměstnankyním, že je vše bez
problémů.
d) Rozpočtová opatření 7/2020 a 1/2021
V radě byla schválena rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 1/2021.
Rozpočtové opatření č. 7/2020: Chtěli jsme dorovnat mírné převisy v některých částkách.
Upravovali jsme příjmy z nebytového hospodářství z pronájmu tělocvičny, upravovali jsme
příjmy u pohřebnictví, protože jsme přesáhli hodnotu, upravovali jsme vratku spolku KRAS,
protože vyúčtovali dotaci už v prosinci. KRAS vyjmenoval v žádosti přesně konkrétní akce
a akce, které neproběhly není možné podpořit. Na webu se na rozpočtová opatření můžete
podrobněji podívat.
Rozpočtové opatření č. 1/2021 – je to jeden z těch dokumentů, který mění svoji podobu.
Na doporučení krajského úřadu jsme tabulku trošku upravili. V tabulce budou zmíněny částky,
které byly původně v rozpočtu, úprava a aktuální stav jednotlivých položek, v poznámce bude
uvedeno, proč proběhly jednotlivé změny v rozpočtu. V tomto rozpočtovém opatření
je zohledněn příjem z dotace státního zemědělského intervenčního fondu, dále je zde naše
vratka dotace na ministerstvo kultury ČR jelikož nebyla realizovaná akce Ukončení prázdnin
a je zde dopočet splátek jistiny jelikož jsem mimořádnou splátku spočítala o 35 000 Kč jinak.
Výdaje, které jsme vzali z rezervy navíc jsou 119 000 Kč.
Starostka – máte někdo k bodu různé nějaký dotaz?
Jaroslav Smolka – chtěl jsem se zeptat na částku 500 Kč a 800 Kč, když překročíme limit,
tak bude částka 800 Kč/tunu účtována za vše nebo jen za rozdíl.
Starostka – ano, bude účtována jen za množství odpadu nad limit.
Starostka se zeptala, zda má někdo nějaký další dotaz z řad zastupitelů či občanů.
Nikdo neměl další dotaz.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o získaných
dotacích, cenovém výměru 3/2020, provedené kontrole hospodaření a rozpočtových opatření
č. 7/2020 a 1/2021.
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11. Interpelace členů zastupitelstva
Starostka se zeptala zastupitelů, zda má někdo nějaký dotaz.
Petr Rončka – já mám dvě věci. Máme nový web a první fotka mně vždy uráží – je zde stará
školka.
Starostka – fotogalerie se budou aktualizovat.
Petr Rončka – a druhá věc – máme novou paní ředitelku, přes školu tečou takřka
desetimilionové dotace a myslím si, že by bylo vhodné, aby paní ředitelka se účastnila jednání.
Je to jediná organizace zřízená obcí, takže paní ředitelku bych rád tady někdy viděl fyzicky.
Starostka – já si myslím, že s tím není žádný problém. Jen naopak z pohledu COVIDu to beru
tak, že bude lepší, když se nebudeme přímo vídat, ale je pravda, že s radními se vídáme. Věřím,
že mohu říci, že na příštím zasedání paní ředitelka bude.
Starostka se zeptala, zda má někdo nějaký další dotaz.
Pavel Kulhánek – mám jen takovou poznámku ke kotlíkovým dotacím. Nedávno proběhla
v médiích taková nenápadná zpráva, že ke konci roku tuším že 2022 by měla být ukončena
činnost všech kotlů, které nesplňují emisní limity. Nebylo by dobré informovat ještě občany,
kteří váhají, že by si měli dát pozor, protože v zákoně jsou stanoveny docela vysoké pokuty.
Starostka – můžeme, existují zběžné informace o tom, že kotlíkové dotace jako takové by měly
být vyhlášeny ještě jednou, takže věřím tomu, že ještě někteří občané toho využijí. V těch
loňských, pokud se nepletu bylo žádostí ze Vřesiny asi 35. My teď máme 21 žádostí
o kotlíkovou půjčku, ale žádostí na kraji je více. Takže věřím tomu, že se i další přihlásí.
Určitě se to budeme snažit podpořit.
Starostka se zeptala zastupitelů, zda má někdo nějaký další dotaz.
Jiří Bečica – mně se ptala jedna paní na cestě ve směru od statku k fotbalovému hřišti,
že chodník je relativně tmavý a stejně tak chodník pod panem Vilkusem směrem dál k zastávce
na Píšť. Ptala se, jestli by se s tím nedalo něco z hlediska osvětlení udělat. Když tam chodí
večer, tak že má relativně strach.
Starostka – ohledně toho chodníku, který je tady kolem statku vedeme delší dobu diskuzi
a myslím si, že to můžeme pořešit. Já ještě si dovolím reagovat na loňské poslední zasedání
a odbočím jinam – je to téma radar. Nevím, jestli jste postřehli, ale musím pochválit technika
obce, protože ho dal dohromady a měří.
Starostka se zeptala zastupitelů, zda má někdo nějaký další dotaz.
Nikdo neměl další dotaz.

12. Diskuse občanů
Občané neměli dotazy.
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13. Závěr
Starostka poděkovala všem občanům i zastupitelům za účast na zasedání. Poděkovala
zastupitelům za práci, kterou odvádějí, za studium materiálů a připomínky k jednání. Popřála
všem příjemný večer a jednání v 19:09 ukončila.

Mgr. Bohuslava Krupová
Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Zapsala: Ing. Lenka Josefusová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky Ondřej Seidler:
Zápis jsem si přečetla, nemám k němu připomínky MUDr. Petr Uhlig:

Přílohy:
1. Protokol o průběhu hlasování
2. Informace o činnosti rady
3. Informace o činnosti starostky
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