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Zápis
z 11. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 18. června 2020 v sále Obecního úřadu
ve Vřesině.
Přítomno bylo 14 členů ZO. Účast občanů byla možná fyzicky a také formou online přenosu
na youtube.cz. Fyzicky se účastnili 3 občané a na youtube.cz bylo v různých časových
intervalech připojeno celkem 54 osob.
1.
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18:04 hodin, omluvila
se za zpoždění a přivítala zastupitele, zastupitelky na 11. zasedání zastupitelstva obce Vřesina.
Občany přivítala fyzicky i na online přenosu, neboť z důvodu stálého nebezpečí kvůli viru
Covid 19 je MVČR stále dovolena varianta zasedání s osobní účastí členů zastupitelstva, ale
pro omezení počtu zástupců veřejnosti může být realizováno online vysílání. Zapisovatelkou
zasedání zastupitelstva určila Ing. Lenku Josefusovou, ověřovateli zápisu určila Martina Válka
a Ing. Pavla Kulhánka.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle § 92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Paní starostka se omluvila za chybu v programu v bodě 7 – v programu byl uveden závěrečný
účet SOMH, ale materiály byly předloženy k závěrečnému účtu SOH.
Poté se paní starostka zeptala, zda někdo ze zastupitelů chce doplnit další bod programu
zasedání. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky. Při účasti čtrnácti členů bylo zastupitelstvo
usnášeníschopné. Omluven byl MUDr. Petr Uhlig.
Starostka nechala hlasovat o navrženém pozměněném programu.
11/1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 10. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Kontrolní výbor
5) Finanční výbor
6) Finanční záležitosti
a) Závěrečný účet obce Vřesina za rok 2019
b) Účetní závěrka
c) Plnění rozpočtu 1. – 5. 2020
7) Závěrečný účet SOH
8) Úprava Strategie rozvoje obce Vřesina v letech 2018 - 2028
9) Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti Místní akční
skupiny Hlučínsko z.s.
10) Kotlíkové půjčky
11) Úprava jednacího řádu
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12) Tělocvična
13) Interpelace členů zastupitelstva obce
14) Diskuse občanů
15) Závěr
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.

2.
Kontrola usnesení 10. zasedání ZO
Starostka – přednesla body usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce. Přednesla informaci,
že vše, co bylo na minulém zasedání probíráno, je radou obce plněno. Smlouvy o koupi majetku
se stále řeší, kotlíkové půjčky jsou řešeny průběžně, informace o schválení zprávy o uplatňování
územního plánu byla předána nadřízenému orgánu. Všichni zastupitelé zápis obdrželi
k nahlédnutí. Ověřovateli zápisu byli pan Ing. Petr Rončka a pan Radek Kupka.
Zeptala se přítomných ověřovatelů na jejich vyjádření k zápisu.
Oba konstatovali, že daný zápis četli, podepsali a nemají k němu žádné připomínky. K zápisu
neměl nikdo ze zastupitelů, ani občanů žádné dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení
z 10. zasedání ZO Vřesina konaného dne 23. dubna 2020.
3.
Informace o činnosti rady a starostky obce
Starostka vyzvala pana Radka Kupku, aby informoval přítomné o činnosti rady.
Pan Radek Kupka informoval zastupitele i občany o tom, co vše projednávala rada od minulého
zasedání zastupitelstva. Tyto informace jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů nějaký dotaz k činnosti rady obce.
Ing. Jaroslav Smolka – chtěl bych se zeptat na pojem „museli jsme“ zrušit akci ukončení
prázdnin?
Radek Kupka – rozhodli jsme se, bylo by náročné zajistit podmínky bezpečnosti s ohledem
na COVID.
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.
Proběhla diskuze ke konkurznímu řízení na ředitele/ku ZŠ Vřesina.
Ing. Petr Rončka – konkurzní komise nerozhoduje, ale doporučuje. Rada obce mohla
rozhodnout o jmenování kandidáta.

2

Zápis 11. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina

18. června 2020

Paní starostka – konkurzní komise na svém jednání nenavrhla vhodného kandidáta. Rada obce
dle platné metodiky nesmí být v rozporu s usnesením komise a kandidáta jmenovat, RO může
pouze změnit pořadí kandidátů. Rozhodnutí jsem konzultovala s právním odborem MSK i ČŠI.
Ing. Petr Rončka – na konkurzní komisi jsme dostali jiné informace. Myslím, že ty informace
nejsou relevantní.
Starostka – v tuto chvíli je to už jedno. Je vyhlášeno nové konkurzního řízení.
Zastupitelé ani občané neměli další dotazy k činnosti starostky ani k činnosti rady obce.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace o činnosti
rady obce a činnosti starostky.

4.
Kontrolní výbor
Starostka požádala předsedu kontrolního výboru o přednesení zprávy ze schůze.
Pan Ondřej Seidler – Schůze se konala 10. 6. 2020. Byli přítomni 4 členové kontrolního výboru,
1 člen se omluvil. Z rady obce byli přítomni paní starostka a pan místostarosta. Kontrolovali
jsme plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 10, které se konalo dne 23. 4. 2020.
Dále jsme kontrolovali plnění usnesení Rady obce Vřesina ze schůzí č. 40 - 44 za období
od 3. 3. 2020 do 25. 5. 2020.
Při provedené kontrole nebylo nalezeno porušení zákonných ustanovení, ani jiných závazných
právních předpisů. Usnesení zastupitelstva obce Vřesina jsou průběžně plněna radou obce
a obecním úřadem. Usnesení rady obce je taktéž průběžně plněno. Zápis kontrolního výboru
je přílohou tohoto zápisu.
Starostka se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů či občanů nějaký dotaz k předsedovi
kontrolního výboru?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 10. 6. 2020.
5.
Finanční výbor
Starostka – požádala předsedu finančního výboru o přednesení zprávy ze schůze.
Ing. Jaroslav Smolka – sešli jsme se 9. 6. 2020 v sále OÚ, projednali jsme Závěrečný účet obce,
Účetní závěrku k 31. 12. 2019 a stav plnění rozpočtu za 1. – 4. měsíc 2020. U závěrečného účtu
jsme se zabývali zejména příjmy, výdaji a ostatními podklady. Našli jsme drobnou tiskovou
chybičku v rozpisu dotací, ta byla napravena. Finanční výbor po projednání doporučuje
zastupitelstvu obce Vřesina schválit Závěrečný účet obce za rok 2019, a to bez výhrad.
Účetní závěrka dopadla podobně, vzhledem k tomu že podklady jsou stejné. Doporučujeme
zastupitelstvu obce Vřesina schválit účetní závěrku sestavenou k rozhodnému dni 31. 12. 2019
rovněž bez výhrad.
Ke stavu a plnění rozpočtu za 1. – 4. měsíc jsme nenašli žádné mimořádnosti. Diskutovali jsme
volněni k vývoji příjmové části. Byl naznačený dobrý trend k získávání dotací, takže závěr byl
optimistický.
Přijali jsme usnesení: Finanční výbor po projednání bere na vědomí stav a plnění rozpočtu
za 1. až 4. měsíc 2020. Účastnilo se 5 členů a hostem byla paní starostka.
Zpráva finančního výboru je přílohou tohoto zápisu.
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Zastupitelé ani občané neměli dotazy ke Zprávě finančního výboru.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 9. 6. 2020.
6.
a.

Finanční záležitosti
Závěrečný účet obce Vřesina za rok 2019

Starostka – všechny podklady jste obdrželi emailem. Součástí závěrečného účtu je rozvaha,
výkaz zisků a ztrát, tabulka inventarizace a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření.
Přezkum hospodaření probíhal dálkově a dopadl dobře. Pouze v rozpisu přijatých dotací
u peněžních darů se upravil název domova, který obdržel finanční dar: z Domov pod Vinnou
horou na Domov na Zámku.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář.
11/6a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Vřesina za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina
za rok 2019 a to bez výhrad.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
Starostka – součástí účetní závěrky jsou stejné materiály. Týká se to Rozvahy, Výkazu zisků
a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Všechny tyto materiály jsou i součástí závěrečného účtu.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář.
11/6b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje účetní závěrku obce Vřesina sestavenou
k rozhodnému dni 31. 12. 2019.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
11/6c Plnění rozpočtu 1. – 5. 2020
Starostka – finanční výbor měl k dispozici výkaz 1. – 4. 2020. Ve stejném dni vznikl výkaz
1. – 5. 2020, který jsme zastupitelům rozeslali. V současné chvíli by mělo být plnění asi 42 %
jak v příjmech, tak ve výdajích. Celkové příjmy jsou v tuto chvíli na 26 %, je viditelný úbytek
v daních, který souvisí se situací, která postihla celou republiku a zároveň bylo obcím ubráno
za kompenzace pro firmy. Příjmy: Rada schválila rozpočtové opatření č. 3, ve kterém jsme opět
navyšovali příjmy – počítali jsme dar od nadace Agrofert ve výši 50 tis. Kč, k činnosti místní
správy jsme dávali přijaté prostředky na kapitálové náhrady a příspěvky 20 tis. Kč, příjmy
z úroků ze spořícího účtu, dále 130 tis. Kč neinvestičních transferů za státního rozpočtu, kde
máme 90 tis. Kč z ÚP na pracovníka na technickém úseku a 40 tis. Kč máme dotaci na kulturu
(tisk kalendáře na příští rok). Do výdajů se tyto částky promítly na požární ochranu 50 tis. Kč
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z daru Agrofert, 80 tis. Kč k veřejnému osvětlení a ostatní peníze 220 tis. Kč byly přidávány
do rezervy. Ve výdajích jsme v plnění na cca 29 - 30 %. Výdaje budou narůstat, ale přibydou
nám peníze z dotací, takže se dostaneme asi na úroveň příjmů bez dotací. Rozpočtové opatření
na případné ponížení příjmů necháme až na poslední chvíli.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář.
Starostka konstatovala, že
Plnění rozpočtu 1. – 5. 2020

zastupitelstvo

obce

Vřesina

bere

na

vědomí

7.
Závěrečný účet SOH
Starostka – jelikož jsme členy SOH, musíme vzít na vědomí závěrečný účet tohoto sdružení.
Proběhl přezkum hospodaření, doloženy byly všechny nutné přílohy a sněm SOH schválil tento
závěrečný účet na svém 10. zasedání dne 28. 5. 2020.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení
obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2019.
8.

Úprava Strategie rozvoje obce Vřesina v letech 2018 - 2028

Starostka – jak již bylo řečeno, vyskytla se možnost žádat o 95%ní dotaci na elektronickou
úřední desku a další aktivity pro zvýšení komunikativnosti úřadu s veřejností. Podmínkou však
je, aby efektivní komunikace s veřejností byla součástí strategie obce. Jelikož je strategický
plán živým dokumentem, budeme jej pravděpodobně častěji doplňovat. Nyní tedy prosím
o doplnění navrženého opatření 5.3, aby mohla být naše žádost úspěšná. V opatření 5.3 zazní:
Obec Vřesina bude zavádět opatření pro podporu styku s veřejností, to zahrnuje zpracování
koncepce pro efektivní komunikaci s klienty veřejné správy, pořízení elektronické úřední desky
a aktualizaci webových stránek obce. Dále se zde skrývá školení zaměstnanců, včetně možnosti
získání nějakých financí na tato školení.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář. Proto bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
11/8 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje úpravu Strategie rozvoje obce Vřesina pro
léta 2018 - 2028 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 14

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
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9.
Souhlas obcí se zařazením území obcí do území působnosti Místní akční skupiny
Hlučínsko z.s.
Starostka – abychom mohli v následujících letech žádat o dotace z MAS Hlučínsko, jejíž jsme
součástí, je požadavek, abychom schválili územní působnost MAS Hlučínsko, do které bude
zařazeno území obce Vřesina. Za členství si platíme 5.000 Kč ročně, takže je pro nás velmi
výhodné. Když si vezmu, že v současné chvíli máme z MAS 1.700.000,- Kč na přírodovědnou
učebnu, máme požádáno o 400.000,- Kč na židle a budeme žádat o další finance do školy.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář.
11/9 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje zařazení území obce Vřesina do území
působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na programové období 2021–2027.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
10.
Kotlíkové půjčky
Starostka – v době od posledního schvalování návratných finančních výpomocí jsme od občanů
obdrželi další žádost o tzv. kotlíkové půjčky. Jedná se o pořízení plynového kondenzačního
kotle. Tato žádost nebyla zveřejněna na webu, protože obsahuje příliš mnoho osobních dat.
Zastupitelé tuto žádost dostali k dispozici. Žádost je v pořádku, bylo doplněno číslo bankovního
účtu, je podepsáno čestné prohlášení. Myslím si tedy, že je možné návratnou finanční výpomoc
na pořízení nové topné soustavy schválit.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. se zeptal na připomínky ze strany zastupitelů nebo občanů a nikdo
neměl žádný komentář.
11/10 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.8.
Hlasování: pro 14
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.

zdržel se 0

11.
Úprava jednacího řádu
JUDr. Aleš Klech, LL.M. - předkládáme také změnu jednacího řádu zastupitelstva obce
Vřesina. Poslední zasedání zastupitelstva obce bylo přenášeno živě na internetu, což se setkalo
s velmi kladným ohlasem ze strany obyvatel obce. Rádi bychom tuto „vymoženost“ zachovali.
Jedná se nám o možnost online přenosů z každého zasedání. Jedná se o změnu jednacího řádu,
konkrétně změnu v článku XIV v bodě 6. Jedná se o přidání věty: Jednání zastupitelstva může
být přenášeno audiovizuálním online přenosem na internetu, který bude po skončení přenosu
bezodkladně odstraněn z předmětných stránek. Odkaz na stránky, na kterých bude přenos
probíhat je uveřejněn na stránkách obce a na pozvánce na zasedání zastupitelstva.
Starostka - má někdo nějaký dotaz?
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Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – já bych se chtěl zeptat na formulaci „může“?
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – je to otázka technických možností. V případě, že vypadne připojení
– musela by se pracně shánět náhrada. Proto to není bráno jako povinnost, ale možnost.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – pravidelně to tedy bude v plánu, nicméně, když něco selže, tak
online přenos nebude.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – Ano, takto je to zamýšleno.
Mgr. Jana Šandalová – jedná se o nějakou přechodnou dobu, nebo napořád?
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – Jednací řád je platný do doby než se jej rozhodneme změnit.
Ing. Petr Rončka – já mám technický dotaz. Mně to tak trochu zavání, že přenos může být
i po skončení jednání zastupitelstva.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – jakmile skončí jednání, skončí i přenos.
Ani zastupitelé, ani občané neměli další dotazy ani návrhy. Starostka tedy nechala hlasovat o
navrženém usnesení.
11/11 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje úpravu jednacího řádu zastupitelstva obce
Vřesina dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 10

proti 0

zdrželi se 4

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 10 hlasy.
12.
Tělocvična
Starostka požádala místostarostu obce o přednesení informací o tělocvičně a zároveň promítala
fotografie ze stavby.
Místostarosta podrobně vysvětlil občanům a zastupitelům, jak pokračují práce na stavbě
tělocvičny. Informace o stavbě jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka – 19. 6. 2020 je ve 12 hod. předání stavby. Jednáme na radě o tom, jaký bude úvazek
pro správce, zda bude jeden nebo dva správci. Bude vypsáno výběrové řízení. Řešíme
i kolaudaci, která by měla být pravděpodobně do konce června. Řešíme slavnostní otevření,
kam budete všichni pozváni. Všichni budou moci si tělocvičnu prohlédnout a následně
ji i využívat. Současně řešíme také ceny pronájmu. Má někdo nějaký dotaz k tomuto tématu?
Mgr. Jana Šandalová – chtěla bych se zeptat, jestli by se to nedalo pojmout jako taková menší
sláva, že by tam byly 2-3 stánky, hrála by tam hudba, že by se mohlo venku i posedět?
Starostka – určitě by to bylo asi realizovatelné. Nevím, zda by to bylo na začátku prázdnin,
nebo později, bude záviset na kolaudaci. Průběh července je reálný – určitě budeme chtít něco
vymyslet. Je to největší akce, která tady byla kdy z vlastních peněz realizována.
Ondra Seidler – jen technický dotaz – je přístup do tělocvičny ze zadního parkoviště?
Starostka – ne, pouze únikový východ. Bylo to tak navrženo od počátku.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – mohli byste upřesnit informace ohledně nájezdové rampy u školky,
lidé se na to budou určitě ptát.
Místostarosta – je pro imobilní spoluobčany, je to rampa dočasná, na dobu nezbytně nutnou
než vybudujeme zdvižnou plošinu, tedy do konce 11 nebo do počátku 12 měsíce tohoto roku.
Pak se rampa odveze. Namísto betonové rampy jsme zvolili ocelovou, aby se dala posléze
odstranit, jelikož jsme počítali s budováním zdvižné plošiny.
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Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – mám dotaz, zda se plánuje předčasné umoření dluhu, jelikož máme
relativně dost finančních prostředků na účtech a to úročení není extra zajímavé?
Starostka – já bych strašně ráda, ale nejdříve to projednáme v radě, s finančním výborem, pak
to půjde do zastupitelstva. Je pravda, že v rezervě máme poměrně dost prostoru, ale je to na
zvážení - za úvěr platíme úrok 2 % a na spořícím účtu máme úrok 0,6 %. Je třeba to probrat
s finančníky a s celým zastupitelstvem.
Dovoluji si tedy konstatovat, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu o stavbě
tělocvičny.
13. Interpelace členů zastupitelstva
Nikdo neměl dotazy ani připomínky.
14. Diskuse občanů
Nikdo neměl dotazy ani připomínky.
15.
Závěr
Starostka poděkovala všem občanům i zastupitelům za účast na zasedání. Poděkovala
zastupitelům, že se zabývali všemi materiály, které byly potřeba. Poděkovala za připomínky,
které přicházejí v průběhu roku. Projevila víru, že i když ten letošní rok je pro nás hodně
zvláštní, že bude v konečném důsledku dobrý. Popřála všem příjemný večer a v 19:07 ukončila
jednání.

Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Zapsala: Lenka Josefusová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Martin Válek
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Pavel Kulhánek

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
Informace o stavbě tělocvičny
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