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Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 25. dubna 2019 v sále Obecního úřadu
ve Vřesině.
Přítomno 15 členů ZO a 8 občanů.
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18.00 hodin. Vážené zastupitelky,
vážení zastupitelé, milí spoluobčané vítám vás na čtvrtém zasedání zastupitelstva obce Vřesina a
druhém jednání v tomto roce. Zapisovatelkou zasedání zastupitelstva určuji paní Růženu
Pískalovou, ověřovateli zápisu určuji pana Martina Válka a paní magistru Janu Šandalovou.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle §92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program. Chce někdo
přidat nějaký bod programu? Pokud ne, dovoluji si předložit návrh usnesení:
4/1

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 3. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a činnosti starostky
4) Kontrolní výbor
5) Tělocvična
6) Jednací řád
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ 00635545 za rok 2018
8) Vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
9) Územní plánování
10) Veřejnoprávní smlouva – městská policie Hlučín
11) Rozpočtové opatření 2/2019
12) Interpelace členů zastupitelstva obce
13) Diskuse občanů
14) Závěr
Starostka - má někdo jiný návrh? Prosím tedy hlasujme.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Starostka - děkuji a dovolím si konstatovat, že usnesení 4/1 bylo schváleno 15 hlasy.
2. Kontrola usnesení 3. zasedání ZO
Starostka - druhým bodem zasedání je kontrola usnesení 3. zasedání ZO. Schválili jsme
program 3. zasedání, provedli kontrolu usnesení 2. ZO, informovali Vás o činnosti rady, byla
přednesena zpráva kontrolního výboru, projednávali jsme rozpočet obce Vřesina na rok 2019 a
rozpočtová opatření, projednávali jsme dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj první
dotační program rekonstrukce střechy základní školy a druhý oprava a dovybavení dětského
hřiště, pak jsme projednávali tělocvičnu a závěrem byly předneseny interpelace členů
zastupitelstva a diskuze občanů. Ověřovateli zápisu byli pan Pavel Keller a Ing. Petr Rončka.
Chtěla bych se zeptat na Vaše vyjádření k zápisu.
Ing. Petr Rončka – zápis jsem si přečetl, podepsal bez připomínek.
Pan Pavel Keller – zápis jsem si přečetl, souhlasím se vším.
Starostka - má někdo nějaký dotaz k minulému zasedání, je třeba ještě něco dořešit?
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Konstatuji tedy, že Zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. zasedání
ZO Vřesina konaného dne 27. 2. 2019.
3. Informace o činnosti rady a činnosti starostky
Pan Radek Kupka informoval zastupitele i občany, co vše projednávala rada od minulého
zasedání zastupitelstva. Tyto informace jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka – informovala zastupitele a občany o své činnosti: schůzkách KoPÚ, o kontrole
hasičského záchranného sboru, schůzce k územnímu plánování, o schůzkách ohledně
kotlíkových půjček, schůzce s Ing. Jarošem ohledně kanalizace, školení třídění odpadů
společnosti EKO-KOM, školení ohledně opatrovnictví. Dále o tom, že v úterý proběhla
kontrola ohledně Květnatých luk. Je to dotační program, který už je zrealizovaný, jak etapa I,
tak etapa II. Spolu s Ing. Jaroškem jsme provedli kontrolu osetí a celkového stavu. V tuto chvíli
už je požádáno o závěrečné vyhodnocení na ministerstvu.
Zastupitelé ani občané neměli dotazy k činnosti starostky ani k činnosti rady obce.
Starostka – Dovoluji si konstatovat, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informace
o činnosti rady obce a činnosti starostky.
4. Kontrolní výbor
Pan Ondřej Seidler – dne 17.4.2019 se sešel kontrolní výbor obce Vřesina. Kontroloval plnění
usnesení ze zasedání ZO č. 3, které se konalo dne 27.2.2019, dále pak kontroloval plnění
usnesení rady obce Vřesina ze schůzí č. 9.-13. rady obce z období od 4.2.2019 do 1.4.2019.
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. Zápis kontrolního výboru je
přílohou tohoto zápisu.
Starostka – má někdo nějaký dotaz ke zprávě kontrolního výboru případně k jeho činnosti.
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
Starostka - dovoluji si konstatovat, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru ze dne 17. 4. 2019.
5. Tělocvična
Starostka obce – dalším bodem je tělocvična. K tomuto bodu si dovolím požádat pana
místostarostu o pár slov.
Pan Stanislav Boček – 3.4.2019 jsme měli pracovní zasedání zastupitelů, na kterém jsme
probírali aktuální stav tělocvičny. Většina zastupitelů se přiklání k tomu, že půjdeme do revize
projektové dokumentace, do úsporných opatření. Úsporné opatření spočívá v tom, že se změní
částečně krov, původní dřevěné lepené vaznice budou nahrazeny vaznicemi z dřeva
konstrukčně vyhovujícího, budou zesíleny a pod vaznicemi nebudou ocelová táhla. Druhá část
úsporného opatření je zateplení obvodového pláště, kdy z provětrávané fasády jsme se dohodli
na pracovní schůzce zastupitelů, že půjdeme do klasického zateplovacího systému KZS, tzn.
lepená vata 12cm s povrchovou úpravou. Po těchto úsporných opatřeních vychází celková cena
na 53.227.616,41 Kč.
Starostka – chtěla bych k tomu doplnit, že jsme chtěli, aby zastupitelstvo obce posvětilo, že
budeme dál pokračovat se stavbou tělocvičny oficiálně, ne pouze na pracovním zasedání. Proto
tento bod je zařazen na dnešním jednání. Tabulku, kterou vidíte před sebou, všichni zastupitelé
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již viděli, vyjadřovali se k tělocvičně na pracovním zasedání. Přesto se chci zeptat, má ještě
někdo nějaký dotaz?
Ing. Jaroslav Smolka – jak to vypadá s postupem prací?
Starostka – dneska byly prováděny výkopy pro odvodnění severní části stavby, aby mohlo
navázat vykopávání základů a základových spár.
Pan Stanislav Boček – pokud toto dneska schválíme, jak jsme diskutovali na pracovním
zasedání, tak se připravuje dodatek (k SOD) k podpisu, který by měl být podepsán v úterý
30.4.2019. Po podepsání dodatku bude stavba okamžitě pokračovat.
Starostka – má někdo z občanů nějaký dotaz?
Pan Vojáček – chtěl jsem se zeptat na ty slavné studně co tam jsou. Ministerstvo životního
prostředí dává půjčky, ať se chytá dešťovka a tam nám voda odtéká do Hati. Díval jsem se, že
ve studni mám o 70 čísel menší hladinu.
Pan Stanislav Boček – jiný způsob není, před tím, než uděláme základové pásy, vodu se musíme
snažit odčerpat, protože ve vodě se nedá stavět. Pokud se to podaří, tak během dvou měsíců by
stav mohl být klidnější. Čeká se, než se podepíše dodatek o pokračování stavby a jakmile se
dodatek podepíše v úterý 30.4.2019, tak se stavba okamžitě rozjede.
Starostka – budeme se snažit, aby to bylo co nejrychleji, o vodě všichni víme, jednáme i o
dalších věcech, jak vodu ve Vřesině zadržet. Věřím tomu, že se nám to podaří.
Starostka přečetla návrh usnesení.
4/5
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje pokračování stavby „Novostavby tělocvičny
Vřesina u Opavy“ s tím, že bude využita navrhovaná úsporná varianta č. 2 dle
předloženého návrhu.
Hlasování: pro 13
proti 1
zdržel se 1
Starostka – toto usnesení bylo schváleno 13 hlasy.
6. Jednací řád
Starostka – dalším bodem jednání je bod jednací řád, chtěla bych poprosit pana JUDr. Aleše
Klecha jako předkladatele návrhu ať se ujme slova.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – rada obce Vřesina schválila k předložení nový jednací řád
zastupitelstva obce Vřesina a to z toho důvodu, že současný jednací řád byl schválený v roce
2006, v roce 2016 byl novelizovaný v minimálním rozsahu tak, že ověřovatelé zápisu a
zapisovatel se určují, nikoliv volí a ohledně zaznamenávání výsledku hlasování po jménech
zastupitelů. Tento jednací řád obsahuje pouze základní pravidla zastupitelstva, až na jedinou
výjimku, kterou je jmenovité hlasování, neobsahuje žádné další principy transparentnosti
obecní samosprávy ani úpravu pravidel jednání výborů. Z tohoto důvodu navrhujeme úpravu
zcela novou a nebyla zvolena cesta novelizace tohoto stávajícího jednacího řádu. Zákon o
obcích poměrně podrobně upravuje pravomoci zastupitelstva obce a dalších orgánů obce, ale
neupravuje jejich vnitřní fungování. Ponechává pak na zastupitelstvu samotném, aby si upravilo
své vnitřní poměry samo. Zákon předpokládá, že vnitřní poměry budou upraveny jednacím
řádem. Předkládaný jednací řád vychází ze vzorového jednacího řádu doporučeného Svazem
měst a obcí ČR, který je publikován na stránkách www.odpovednyzastupitel.cz a byl adaptován
na potřeby naší obce. Tento návrh předpokládá maximální transparentnost, tzn. podkladové
materiály, zápisy by měly být zveřejňovány na internetu po odstranění nezbytných osobních
údajů, počítá i s pořizováním záznamů a jejich zveřejňování z jednání zastupitelstva, hlasování
se i nadále bude zaznamenávat po jménech. Výslovně je však uvedeno, že hlasování probíhá u
všech zastupitelů současně. Návrh nového jednacího řádu dává silné postavení předsedajícímu,
kterým je zpravidla starosta. Tento předsedající pak řídí rozpravu i hlasování, uděluje a odnímá
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slovo podle předem stanovených pravidel. Občané mají právo vyjádřit se ke každému bodu,
což je požadavek zákona. Omezena je délka a počet takovýchto vystoupení z důvodu nějakého
progresu v jednání. Jednací řád také upravuje jednání výborů. Předložený návrh je z našeho
pohledu moderní a komplexní úpravou pravidel pro jednání zastupitelstva a jeho výborů
v duchu maximální transparentnosti a jako takový jej rada navrhuje ke schválení v předloženém
znění. Návrh jednacího řádu byl rozeslán všem zastupitelům 3 týdny předem s tím, že byl
ponechán dostatečně časový prostor, aby se k tomu kdokoliv vyjádřil. Ke mně se dostal jediný
podnět a to ústní od pana Smolky, který byl dneska kolem poledne doplněn písemným
vyjádřením. Oproti zaslanému návrhu jsem si dovolil opravit na základě upozornění pana
Smolky v bodě 6 článku III. jsou špatné křížové odkazy, kdy je odkazováno na jednotlivá
písmena bodu 4, nicméně správně má být k bodu 5 ve všech třech případech, která tam jsou.
Starostka – před sebou už to máte upravené.
Ing. Jaroslav Smolka přednesl k jednacímu řádu připomínky, na které JUDr. Aleš Klech, LL.M.
odpovídal. Ing. Smolkou připomínkovaný jednací řád je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Jaroslav Smolka - navrhl jsem v poledne, že by vzniklo pouze zadání. Jednací řád považuji
za důležitý dokument, který by neměl mít nějaké zřetelné chyby, tudíž mu věnovat náležitou
pozornost. Dneska by vznikla pracovní skupina nebo nějaké jasné zadání a na příštím
zastupitelstvu by byl schválen nový jednací řád.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – na základě této rozpravy navrhujete nějaké konkrétní změny,
úpravy navrhnutého jednacího řádu.
Ing. Jaroslav Smolka – navrhuji neschvalovat jednací řád v této podobě, jak byl předložen
Vámi, ale zapracovat připomínky a nechat ho na příště.
Starostka – věci, které jste navrhovali a shodli jste se na nich jsem upravovala. Byly to
češtinářské úpravy ve dvou místech, kde byla jedna hodina, nebo po dobu jedné hodiny, pak
tam byla úprava v místě e-mailu, ještě na jedné věci jste se shodli
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – článek VIII., bod 10 písm. a) návrhy předloží předsedajícímu, to
v písemné podobě bych zrušil.
Starostka – už jsem to smazala.
JUDr. Aleš Klech, LL.M – za mě jako předkladatele tyto změny podporuji a souhlasím s nimi
a navrhuji, abychom hlasovali o tomto novém návrhu.
Starostka - měla bych ještě jednu připomínku, dala bych ve výjimečných případech se omluvit
telefonicky, když to je narychlo.
Ing. Jaroslav Smolka – dávám protinávrh, abychom hlasování o jednacím řádu odložili na
příště.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. - souhlasím, že je to dokument, který by měl platit nějakou dobu,
neděláme ho ani na příští zasedání, ani na rok, chtělo by to mít pracovní skupinu, která se na
tom nějakým způsobem shodne.
Starostka – jednací řád jsme již projednávali na radě, věci které nám unikly, děkuji za
připomínky. Beru návrh na odložení, že se odloží do příštího jednání, doupraví se, ať máte šanci
si pročíst, co bylo upraveno a je to bez problémů a v klidu.
Ing. Jaroslav Smolka – dal protinávrh.
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje odložení schvalovacího procesu jednacího řádu na příští
zastupitelstvo konané dne 13.6.2019.
Hlasování: pro 5
proti 5
zdržel se 5
Starostka – dovoluji si konstatovat, že 5 členů bylo pro, 5 bylo proti a 5 se zdrželo. Přečetla
původně navržené usnesení.
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Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Vřesina dle
předloženého návrhu s účinností od 26. 4. 2019.
Starostka – ještě uvedla všechny změny oproti původnímu návrhu. Je tam jedna češtinářská
úprava jedna hodina – hodiny, druhá věc upravovaná bylo tel. omluvení ve výjimečných
případech, třetí úprava byla ohledně e-mailu u seznamu zastupitelů a škrtala se věta ohledně
písemně podávaných návrhů.
Hlasování: pro 8
proti 4
zdržel se 3
Starostka dovoluji si konstatovat, že usnesení bylo přijato 8 hlasy.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ 00635545 za rok 2018
Starostka – 12.2.2019 byla provedena kontrola z Moravskoslezského kraje, kdy kontrolorky
procházely hospodaření obce Vřesina za rok 2018. Předcházela tomu částečná kontrola v srpnu
2018. Nebyly zjištěny žádná závažná pochybení a nedostatky. Kontrola proběhla v mé
přítomnosti a v době dílčího přezkoumání byl přítomen tehdejší starosta Ing. Smolka, za účasti
účetní paní Káňové. Zastupitelé ani občané neměli dotaz k tomuto bodu.
Starostka – dovolím si konstatovat, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina IČ 00635545 za rok 2018.
8. Vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
Starostka – dalším bodem jednání je vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu. Tato OZV byla
konzultována s Ministerstvem vnitra. Byla tady žádost jak Pozdního sběru, tak pana Aleše
Wickera o přidání některých akcí, které ještě nebyly pořádány. Na základě konzultace na
ministerstvu byla vyhláška z roku 2018 trošku upravena. Doba nočního klidu nemusí být
dodržována v noci z 31. prosince na 1. ledna, tam se to týká celé noci. U dalších akcí se jedná
pouze o vymezení nočního klidu od 4:00 do 6:00 hodin, tzn. k jeho zkrácení. Akce, které byly
zahrnuty jsou: Stavění máje, Turnaj v malé kopané, Májová veselice, Den rodiny, Medardfest,
Turnaj tří konců, Noční volejbal, Hudební festival, Podvečerní slavnost TJ, Oldies party,
Dožínky, Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví, Letní kino to 1x v září a Noční hasičská
soutěž. Před každou touto akcí, které jsou v odstavci 2 písm. a) - n) musí být na úřední desce
obecním úřadem zveřejněna informace o konkrétním termínu dané akce, jak to bylo
v předcházející vyhlášce. Poslední článek je, že pokud schválíme tuto vyhlášku se ruší OZV č.
1/2018 ze dne 15.6.2018. Tato OZV nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, neboť
zítra musí být vyvěšena na úřední desce.
Zastupitelé neměli dotazy k OZV.
Paní Grohová – jak jsou tam sportovní slavnosti, počítá se se dvěma, třemi dny?
Starostka – ano, dvě noci. Nové akce jsou Májová veselice, která bude na koupališti, tak stejně
Medardfest, který pořádá napůl pan Wicker s Pozdním sběrem a ještě přibyla Oldies party.
Přečetla návrh usnesení.
4/8
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním
klidu.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Starostka – dovoluji si konstatovat, že toto usnesení bylo přijato 15 hlasy.
9. Územní plánování
Starostka - dalším bodem programu je územní plánování. Zprávu o uplatňování Územního
plánu Vřesina jste viděli všichni, občané měli možnost se k ní vyjádřit na společné schůzce,
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která proběhla v měsíci dubnu, stejně tak zastupitelé. Na schůzce jsme se domluvili, že tuto
zprávu neschválíme, bereme ji jako projednanou, chceme, aby byly v té zprávě provedeny
změny. Z návrhů usnesení, které nám byly zaslány přímo z Hlučína, panem ing. arch. Richtrem
jsem použila variantu č. 2 a přečetla návrh usnesení.
4/9

Zastupitelstvo obce Vřesina projednalo v souladu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zprávu
o uplatňování Územního plánu Vřesina v předloženém znění a požaduje uvedenou
zprávu upravit v části E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY.

Starostka - je to o našem návrhu, který jsme dojednali.
Ing. Petra Hlaváčková – pan ing. Arch. Jan Richter nám sdělil, že pokud bychom nedělali žádné
změny co se týká využitelnosti území, tak bychom ty změny, které vyplývají z té části zásady
územního rozvoje, tam se vymezovaly koridor pro plynovod, biokoridor atd, jsou to změny,
které byly odsouhlašeny ze strany Moravskoslezského kraje. Tyto změny by financoval krajský
úřad. Ale změny týkající se novely stavebního zákona ty by musely jít za obcí. Z toho důvodu
se domnívám, že stejně obec bude vynakládat nějaké finance a proto bychom se měli dohodnout
i na těch změnách co se týká využití v území a řešit tu změnu, kterou jsme projednávali na
veřejném projednání. Nevyplývá z toho, že by kraj zaplatil celou změnu územního plánu.
Starostka – proto navrhujeme usnesení, které jsem Vám před chvíli přečetla.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – jakým způsobem se mohou občané vyjádřit, když se to usnesení
schválí v téhle podobě?
Ing. Petra Hlaváčková - je to věc názoru, jak k tomu my přistoupíme. Navrhovala jsem, aby se
udělaly ty změny, které navrhujeme v tom území, aby se udělaly možnosti, kdo je pro, kdo je
proti. Myslela jsem si, že bychom to projednali v zastupitelstvu, což nevím, jestli s tím budete
takto souhlasit. Můžeme udělat variantu č. 2, že ty změny a návrhy se vyvěsí na úřední desku,
dá se tam nějaká lhůta, aby se občané k těmto změnám vyjádřili veřejně s nějakým termínem.
Obec bude shromažďovat tyto návrhy a připomínky občanů, výsledky budou předány
zastupitelům a budou se k tomu vyjadřovat zastupitelé.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. - k jednotlivým změnám nebo k balíku, který se pak předloží.
Ing. Petra Hlaváčková – k jednotlivým změnám a my z toho uděláme nějaký ucelený výstup,
abychom ho mohli dát a přednést na útvar územního plánování v Hlučíně, aby ta zpráva mohla
jít nějakým finálním způsobem na dotčené orgány. Pokud to budeme projednávat s občany
znovu veřejně, necháme to odsouhlasit panem ing. Arch. Richtrem, budeme se točit v jakémsi
začarovaném kruhu. Měli bychom si určit nějaký postup.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – myslím si, že varianta dvě by byla transparentnější.
Starostka – souhlasím s tím, že je to třeba zveřejnit do termínu, ať se lidé vyjádří. Pak stejně ta
zpráva, která bude předložena, bude opět viset 30 dnů na úřední desce. Ale zase je tam možnost,
ale ne k nám se vyjádřit, ale do Hlučína.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – tam už to smetou ze stolu, že se k tomu nepřihlíží z těch a těch
důvodů, jak to bylo teď.
Starostka – to si úplně nemyslím, protože to co bylo jakoby smeteno ze stolu, bylo po termínech
a ty další věci už ne úplně ovlivní Hlučín. Abychom předložili něco, na čem jsme schopni se
domluvit. Dáme si termín, do kterého si uděláme pracovní schůzku, necháme vyjádřit se občany
co je a není možné a my z toho uděláme nějaký závěr jako zastupitelé. Pak se to postoupí
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Hlučínu, který sepíše zprávu, ta bude vyvěšena a znova to budeme muset schválit
v zastupitelstvu.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – na jednání v červnu by měla jít nějaká verze komplexních
pozemkových úprav. Bavili jsme se o té verzi, že by to nebylo úplně vhodné míchat to
dohromady. Nejdřív by se mělo projít v nějaké fázi jakoby tím návrhem KoPÚ a pak se bavit o
schvalování územního plánu.
Starostka – schvalování zastupitelstva bude až po 30 denním vyvěšení, nepředpokládám, že do
13. června stihneme i vyvěšení i to projednání mezi námi. Předpokládám, že o územním plánu
budeme jednat až v září případně prosinec. V tuto chvíli chceme odmítnout tu zprávu, kterou
máme a další postup uvidíme dle možných termínů.
Ing. Petr Rončka – v tuto chvíli bych vynechal z toho návrhu usnesení upravit v části E, protože
se může stát, že budeme upravovat cokoliv jiného, dejme tam uvedenou zprávu upravit.
Vynechal bych tam ten dovětek.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – kdy bude ten termín, dokdy se mohou občané vyjádřit.
Ing. Petr Rončka – mělo by se uvést, jakým stylem se mohou připomínky dát.
Ing. Vilém Hluchník - bude se dotýkat skoro všech občanů ve Vřesině, měl bych takový
požadavek, aby před veřejným projednáváním byli občané o tom informováni buďto v rozhlase
nebo ve zpravodaji, termín by měl být dopředu jasný, aby se občané mohli dopředu připravit.
Starostka – určitě to bude oznámeno, jako to bylo oznámeno teď.
Ing. Vilém Hluchník – hodně lidé nečte obecní vývěsku, projdou nebo projedou kolem a když
je po všem, tak řeknou my jsme nevěděli.
Ing. Petr Hlaváčková – připomínky posbíráme jako obec, budeme to sbírat nějakým e-mailem
a ty podněty sesbíráme od nás jako občanů a budeme se snažit je zapracovat už nyní. Ty další
připomínky, co půjdou směrem na Hlučín, spíš nebudou. Chtěla bych se tomu vyvarovat,
abychom si to pořešili tady. Jak připomínkovat se dá dozvědět z vyrozumění pana arch. Richtra,
který tam psal, že se musí vyjadřovat podle zákona.
Ing. Petr Rončka- já si to budu umět nastudovat, ale člověk, který to bude chtít dát, zapomene
tam uvést datum, adresu a nikdo to nebude brát v potaz, aby se toto nestalo třeba.
Starostka – určitě nebudeme nastavovat taková pravidla jaké má Hlučín, je to spíš o naší ochotě.
Pan Radek Kupka – v našem zájmu je sesbírat připomínky, a udělat to, ať co nejvíc lidí je
spokojených.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – pochopil jsem to správně, až se sesbírají připomínky, to
neznamená, že ony projdou.
Ing. Petra Hlaváčková – připomínky se sesbírají, dají do nějaké tabulky a předají se Vám, abyste
věděli, co byly za připomínky, abyste byli seznámeni s tím daným problémem. Není to náš
materiál, je to materiál, který zpracoval ing. Arch. Richter.
Ing. Petr Rončka – je to návrh ke schválení zastupitelstvu.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – my dáme nějaké připomínky, ony odejdou po projednání do
Hlučína, oni připraví takovýto materiál, obešlou kolečko a pak nám to přijde znovu na
zastupitelstvo a tam už bychom měli finálně rozhodnout.
Starostka – právě proto říkám, že bychom chtěli nejdříve udělat pracovní schůzku, na které si
jasně řekneme toto ano, toto ne, toto je takové, toto je onaké. My už pošleme finální výstup, se
kterým budeme souhlasit ve většině všichni, budu za to ráda, pošleme ho do Hlučína a pak je
to víceméně pro nás možná formální. Ale je to spíš o tom, jakým způsobem se vyjádří kraj,
vodaři atd. Ale nejdříve posbíráme materiály od občanů. My máme dobrou vůli udělat to tak,
aby to vyhovovalo občanům, zastupitelům atd. Kdo má z občanů nějaký dotaz?
Občané neměli dotazy.
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Starostka přečetla návrh usnesení.
4/9
Zastupitelstvo obce Vřesina projednalo v souladu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zprávu
o uplatňování Územního plánu Vřesina v předloženém znění a požaduje uvedenou
zprávu upravit.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Starostka – dovoluji si konstatovat, že usnesení 4/9 bylo schváleno 15 hlasy.
10. Veřejnoprávní smlouva – městská policie Hlučín
Starostka – desátý bod je veřejnoprávní smlouva s městem Hlučín o městské policii Hlučín a
využívání jejich služeb. Poprosila bych pana Kupku, ať se vyjádří, k tomuto projednávání,
protože je to víceméně jeho práce.
Pan Radek Kupka – na základě podnětů občanů, jsme vstoupili do jednání s městem Hlučín o
možnosti využití městské policie Hlučín na území obce Vřesina. Bylo nám přislíbeno, že by
tato možnost tady byla. Vytvořili jsme smlouvu, na radě jsme ji projednali. Samozřejmě byla
projednána i se starostou Hlučína a s velitelem městské policie. Na základě smlouvy by
pravomoci městské policie mohly být vykonávány i na území naší obce. Tuto veřejnoprávní
smlouvu mají i okolní obce jako je Hať, Darkovice. Maximálně za 70 tisíc Kč v kalendářním
roce nám budou vykonávat pochůzky strážníci městské policie Hlučín. Jedna hodina stojí 300,Kč na jednoho strážníka. Činnost budou vykonávat ve dvoučlenných hlídkách. Budou
vykonávat odchyty psů, pokud bude potřeba. V jejich činnosti budou veškeré pravomoce, které
může městská policie vykonávat. Jedná se o zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku, není to o suplování státní policie, ale o běžné věci, které trápí občany mnoha obcí a
měst. Chtěli bychom, aby do budoucna nám v některých úsecích měřili rychlost, je možnost i
úsekového měření atd. O dalších věcech budeme samozřejmě jednat. Je změna ve smlouvě
oproti tomu, co přišlo zastupitelům, smlouva by měla platit nejdříve k 1.7.2019, protože ji ještě
neprojednala rada města Hlučín a pak je ještě 30denní lhůta u Krajského úřadu, který uděluje
souhlas s veřejnoprávní smlouvou. Pokud to schválíme teď, schválí to rada města Hlučín,
Krajský úřad udělí souhlas, tak k 1.7.2019 by smlouva mohla platit a strážníci městské policie
Hlučín by mohli vykonávat úkoly na našem území.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – jak byla částka 70 tisíc počítána, není to žádný násobek ani 12
měsíců ani počtu hodin. Smlouva je do 31.12.2023, to přesahuje naše funkční období. Myslím
si, že smlouva by měla končit rokem 2022 vzhledem k tomu, že budeme mít komunální volby
v roce 2022.
Pan Radek Kupka – nebylo by úplně vhodné, abychom nové zastupitelstvo dostali do situace,
že první věc, kterou se bude muset zabývat je prodloužení nebo neprodloužení smlouvy
s městskou policií Hlučín. 70 000 je maximální částka, na kterou se můžou na ten rok dostat,
víc nám nemůžou naúčtovat. Nebrali jsme matematické násobky, ale vzali jsme tu částku, která
nám přišla vhodná pro potřeby naší obce. Ve smlouvě je to napsáno obecně, jsou tam nějaké
hodiny, které u nás budou týdně, měsíčně a samozřejmě to bude upraveno, jaké jsou potřeby
obce.
Starostka – částka 70 tisíc Kč je maximální roční, jestliže další zastupitelstvo nebo rada nebude
chtít tuto smlouvu nechat dále trvat může ji jednostranně vypovědět bez udání důvodu.
Ing. Vilém Hluchník – počítá se s tím, že by se měli chytat motorkáři, kteří jezdí na terénních
motorkách v lese.
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Pan Radek Kupka – je to jedna z věcí, o které jsme se bavili, tím že propojíme katastry, budou
teď vykonávat činnost jak ve Vřesině, Darkovicích, Hati, věnovali by se i tomu na
cyklostezkách.
Starostka - domluva s městskou policií byla, že jim sdělíme věci, které nás bolí, které jsou
problémem ve Vřesině, jako je parkování, průjezd na Hať, rychlost, ježdění čtyřkolek a motorek
po soukromých pozemcích, obecních – likvidování nové cyklostezky, je toho víc.
Pan Ondřej Seidler – jak to bude s odchytáváním psů, bude to stát ještě nějaké peníze.
Pan Radek Kupka – přímo ve smlouvě je, že obec Vřesina bude mít kotec.
Ing. Petr Rončka – jaké budou mít pravomoce?
Pan Radek Kupka – pravomoce budou mít, jaké jsou určeny zákonem o obecní policii a jinými
zákony. Určitě nebudou mít menší pravomoce než v Hlučíně.
Ing. Petr Rončka – co se dá udělat, aby pokuty byly příjmem obce.
Pan Radek Kupka – aby byly pokuty příjmem obce, zřídit obecní policii. Veškeré náklady na
obecní policii nese město Hlučín, ve smlouvě si to vymínili tak, že pokuty, které vyberou, budou
jejich příjmem.
Paní Bočková – městská policie Hlučín má pracovní kapacity na to, aby se jako o nás starala o
obec? Oni nejsou tak vytíženi, že můžou ještě přibrat další obec?
Pan Radek Kupka – v současné době mají takovou kapacitu, že to zvládnou, bylo nám to řečeno.
Navyšovali stavy před 3-4 léty, uzavírali smlouvy v rámci nějaké koncepce, která tady byla na
Hlučínsku, s tím že budou poskytovat tuto službu všem obcím v okolí.
Starostka přečetla návrh usnesení. Jen připomínám, že tento návrh byl pozměněn, znovu
opakuji ve smlouvě není od 1.6.2019, ale od 1.7.2019, aby nedošlo k nějakému omylu.
4/10 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Hlučín dle
předloženého návrhu, na jejímž základě bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly
stanovené zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů nebo
zvláštními zákony na území obce Vřesina.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 3
Starostka – dovoluji si konstatovat, že tento návrh byl přijat 12 hlasy.
11.
Rozpočtové opatření 2/2019
Starostka – dalším bodem dnešního jednání je rozpočtové opatření 2/2019. Rozpočtové opatření
1/2019 schvalovala rada obce. Byl to pouze příjem 10 tisíc Kč, který jsme potřebovali v rámci
senior expresu, abychom mohli přijímat platby od občanů při využívání dané služby. 10 tisíc
Kč bylo zároveň umístěno na výdej při nákupu pohonných hmot. Co se týká dnešního
rozpočtového opatření, jsou tam dvě změny, jedna neinvestiční transfery obcím 70 tis. Kč., je
to částka, kterou jsme schválili před chvíli, je to platba za městskou policii městu Hlučín,
odebíráme z rezervy. Co se týká plus a minus 200 tis. Kč, je to platba, která byla poskytnuta
opatrovanci, o které jsme se bavili už u rozpočtu, ale došlo k novému výkladu rozpočtových
záležitostí, kdy z jedné položky je potřeba převést tu částku na jinou, aby to bylo rozpočtováno
správně.
Ing. Jaroslav Smolka – právě byla schválena smlouva s městskou policií na 70 tis. ročně, ale
účinnost je od 1.7.2019, je to polovina roku, nevím, jestli to chceme nastartovat intenzivně,
proto ta částka, ale když to bude na rozpočtu, tak mi to nevadí. Spíš připomínka, že rada obce
má pravomoci týkající se rozpočtových opatření, přestože to není napsáno, bývalo zvykem,
pokud někdy schvalovala rada rozpočtové opatření, na nejbližším zasedání zastupitelstva aspoň
o tom informovala.
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Starostka – to se právě stalo, říkala jsem o těch 10 tisících.
Ing. Jaroslav Smolka – zákon říká, že rozpočtové opatření musí být do 30 dnů zveřejněno,
nevím, kdy rada schvalovala rozpočtové opatření.
Starostka – 1. dubna.
Ing. Jaroslav Smolka – nevím na co čeká, jestli je zastupitelstvo, mohlo to být klidně
v materiálech, případně se to mohlo vyskytnout v informacích o činnosti rady, že rada schválila
rozpočtové opatření.
Starostka – beru si tuto připomínku za svou, ano není to ještě na webu, ale je to proto, že jsem
chtěla dát jedničku i dvojku, když už jsem věděla, že je to potřeba udělat dohromady. A to, že
jsme rozpočtové opatření udělali, je to přesně podle usnesení, které jsme schvalovali 27.2.2019.
Částka 70 tisíc Kč na městskou policii je maximální částka, kterou můžeme vyčerpat dle
veřejnoprávní smlouvy. Abychom mohli podepsat veřejnoprávní smlouvu, tak ji musíme mít
vykrytou v rozpočtu. Přečetla návrh usnesení.
4/11 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Starostka - dovolím si konstatovat, že usnesení 4/11 bylo schváleno 15 hlasy.
12.
Interpelace členů zastupitelstva obce
Ing. Vilém Hluchník – chtěl jsem dát podnět, jestli bychom se nemohli zabývat vyhláškou o
klidu o nedělích a svátcích. V některých obcích už to je. Myslím si, že sečení trávy, řezání dřeva
o nedělích a svátcích by nemuselo být.
Ing. Petr Rončka – přivítal bych, když už schvalujeme rozpočtová opatření, jak se vyvíjí
rozpočet, aspoň za 1-3. měsíc, bylo to vždycky zvykem, nepotřebuji to dostávat 5 dní předem,
stačí mi to den.
Starostka – dobře, na příštím zastupitelstvu to určitě bude, je to i v plánu.
Ing. Petr Rončka – chtěl jsem se zeptat na dětské hřiště, je tam nějaký posun.
Starostka – prozatím nevíme, jak se vyvíjí dotační žádosti. Dotační žádosti byly přijaty, jak na
dětské hřiště, tak na střechu školy, i na oranžový přechod. V tuto chvíli čekáme.
13.
Diskuse občanů
Občané neměli dotazy.
14.
Závěr
Starostka dovolila bych si poděkovat Vám za účast na dnešním jednání, za věcné připomínky,
za spoustu připomínek, které si beru za své, snažíme se ke všemu pomalu dospět. Chtěla bych
Vás pozvat na všechny akce, které se budou konat – Stavění máje, Medardfest, Den rodiny,
Májová veselice a Den matek.
Ing. Jaroslav Smolka – 5. května mají hasiči mši v kostele, pak posezení, to není až tak veřejné.
8. května ve středu je oblastní soutěž celostátní hry Plamen, budou tady děti z širokého okolí.
Starostka – bude uzavřena cesta kolem školy.
Ing. Vilém Hluchník – příští rok by měla mít naše obec 750 let výročí. Počítá se s oslavami?
Starostka – už se pracuje na přípravě akcí.
Mějte hezký večer. Děkuji všem za účast. Ukončuji jednání.
Zasedání ukončeno v 20.30 hodin.
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Mgr. Bohuslava Krupová
Starostka obce

Zapsala: Růžena Pískalová
Zápis jsem si přečetla, nemám k němu připomínky: Mgr. Jana Šandalová
Zápis jsem si přečetl, nemám k němu připomínky: pan Martin Válek
Přílohy:
1. Protokol o průběhu hlasování
2. Informace o činnosti rady
3. Informace o činnosti starostky
4. Zápis kontrolního výboru
5. Jednací řád
6. Rozpočtové opatření 2/2019
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