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31. července 2019

Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 31. července 2019 v sále Obecního
úřadu ve Vřesině.
Přítomno bylo 13 (později 14) členů ZO a 5 občanů.
1.
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Bohuslava Krupová v 18.04 hodin. Přivítala zastupitele,
zastupitelky a občany na 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina. Zapisovatelkou zasedání
zastupitelstva určila paní Růženu Pískalovou, ověřovateli zápisu určila pana Ing. Viléma
Hluchníka a pana Ing. Jaroslava Smolku.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle §92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Omluven byl MUDr. Petr Uhlig a Mgr. Jana Šandalová omlouvala svůj pozdní příchod. Při
účasti třinácti členů bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Poté se starostka zeptala, zda někdo
ze zastupitelů chce doplnit další bod programu zasedání.
Ing. Jaroslav Smolka – navrhoval bych ty body prohodit logicky, když schválíme nejdřív
kotlíkové dotace, pak z toho budou vyplývat následně rozpočtová opatření. Předpoklad je, že
bychom měli oboje schválit. Druhá věc je zkrátit název programu.
Starostka – název programu vychází přesně z toho, jak byl zadán do žádosti, takže zkrátit nelze.
Co se týká rozpočtového opatření, neměli bychom schvalovat nic, co nemáme v rozpočtu
vykryto, proto jsem záměrně, i když je to v jeden den dala nejdříve rozpočtové opatření. Potom
se chci věnovat tomu programu, i když předpokládám, že obojí bude schváleno. Pokud je to
protinávrh na znění programu, můžeme o tomto hlasovat. Budeme hlasovat o protinávrhu nebo
stačí moje vysvětlení?
Ing. Jaroslav Smolka – nebudu zdržovat.
Přišla zastupitelka paní Mgr. Jana Šandalová.
Starostka – je nás v tuto chvíli 14 a prosím o hlasování o navrženém usnesení.
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Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Rozpočtové opatření č. 4/2019
3) Dotační program - Program na Poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nové nízkoemisní zdroje
4) Závěr
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
2.
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Starostka osvětlila jednotlivé položky v rozpočtovém opatření – předpokládaná platba u
položky 2333 – Úpravy drobných vodních toků se týká projektové dokumentace revitalizace
koupaliště a toku potoka, do položky 3713 - Změny technologií vytápění se promítá
předpokládaný výdaj dotace obce na návratné finanční výpomoci a u položky 6117 – Volby do
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EP je potřeba upravit částku, abychom mohli vše správně účtovat. Všechny předpokládané
výdaje budou vzaty z rezervy. Poté položila dotaz, zda má někdo ze zastupitelů nějaké
připomínky a jelikož připomínky nebyly vzneseny požádala zastupitele o hlasování o
předloženém usnesení.
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Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

Hlasování: pro 14
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.

zdržel se 0

3.
Dotační program - Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje
Starostka okomentovala předložený dotační program (výzvu, navrhovanou smlouvu, přílohu a
návrh finančního vyúčtování), vysvětlila způsob podávání žádostí s ohledem na kotlíkového
specialistu a okomentovala podmínky inkasní platby vyjednané na ČSOB. Vyjádřila se
k připomínkám Ing. Smolky, které poslal před zasedáním zastupitelstva a upřesnila, kde byly
v dotačním programu provedeny změny. Poté dala možnost zastupitelům k předložení dotazů
a případných připomínek.
Ing. Petr Rončka – viděli žadatelé návrh smlouvy?
Starostka – žadatelé byli dopředu informováni, že smlouvy budou, že to musí být
Ing. Petr Rončka – když to nepodepíšou, co se stane
Starostka – když nepodepíšou v tomto znění, tak nebudou moci žádat o půjčku. Jelikož existuje
seznam žadatelů, na které jsme ty peníze mohli nebo můžeme čerpat, tak pokud nedojde
k podepsání, pravděpodobně ty peníze nezůstanou v obci. Naopak pokud by se ještě někdo
přihlásil, kdo v seznamu prozatím není, tak přihlásit se může po celou dobu programu a my
musíme zvážit, jestli máme peníze navíc nebo mohou být náhradníky.
Ing. Jaroslav Smolka – prosil bych o dvě úpravy, to je adresa, kam se to má doručit, nemáme
oficiální sekretariát, změnit tu adresu - Obec Vřesina, 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina, žádný
sekretariát, žádný úřad. Druhá věc u čestného prohlášení žadatele nechat 5 bodů a to co je
vedené jako bod 6, tak šestku odstranit.
Starostka – pokud všichni souhlasí, tak v adrese ruším sekretariát a obecní úřad. Necháme tam
pouze Obec Vřesina s adresou 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina a na konci zrušíme pouze
šestku.
Protože nikdo neměl další dotazy, ani občané se nechtěli vyjádřit, požádala přítomné zastupitele
o hlasování upraveného znění.
6/3

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program na Poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva za nové nízkoemisní zdroje dle předloženého návrhu.

Hlasování: pro 14

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 14 hlasy.
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zdržel se 0
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4.
Závěr
Starostka popřála všem příjemnou druhou polovinu prázdnin, příjemné zážitky na všech
srpnových akcích, zároveň poděkovala občanům i zastupitelům za účast na mimořádně
svolaném zastupitelstvu, popřála příjemný večer a v 18:18 ukončila jednání.
Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Zapsala: Růžena Pískalová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Vilém Hluchník
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: Ing. Jaroslav Smolka

Přílohy:
1. Protokol o průběhu hlasování
2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
3. Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad
stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“
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