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Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 13. února 2020 v sále Obecního úřadu
ve Vřesině.
Přítomno bylo 12 členů ZO a 20 občanů.
1.
Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
Zasedání ZO zahájila starostka obce Mgr. Bohuslava Krupová v 18.00 hodin. Přivítala
zastupitele, zastupitelky a občany na 9. zasedání zastupitelstva obce Vřesina. Popřála občanům
i zastupitelům vše nejlepší v roce 2020 a mnoho zdraví a úspěšných rozhodnutí. Zapisovatelkou
zasedání zastupitelstva určila paní Růženu Pískalovou, ověřovateli zápisu určila Mgr. Janu
Šandalovou a JUDr. Aleše Klecha, LL.M.
Zastupitelstvo obce bylo svoláno dle § 92 Zákona o obcích a byl navržen jeho program.
Omluveni byli Ing. Pavel Kulhánek, Ing. Petra Hlaváčková a pan Pavel Keller.
Poté se starostka zeptala, zda někdo ze zastupitelů chce doplnit další bod programu zasedání.
Sama navrhla vypuštění bodu - OZV č. 2/2020 o regulaci hlučných činností a zařazení nového
bodu - žádosti o dotace MFČR. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky. Při účasti dvanácti
členů bylo zastupitelstvo usnášeníschopné.
Starostka nechala hlasovat o navrženém pozměněném programu.
9/1
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva obce
Vřesina.
1) Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
2) Kontrola usnesení 8. zasedání ZO
3) Informace o činnosti rady a starostky obce
4) Žádost o dotaci MMR
5) OZV č. 1/2020 - o nočním klidu
6) Žádosti o dotace MFČR
7) Dotace z rozpočtu obce
8) Kotlíkové půjčky
9) Různé
a) Tělocvična
10) Interpelace členů zastupitelstva obce
11) Diskuse občanů
12) Závěr
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 12

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
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2.
Kontrola usnesení 8. zasedání ZO
Starostka – přednesla body usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce. Přednesla informaci, že
úkoly z minulého zasedání jsou splněny. Všichni zastupitelé zápis obdrželi pro kontrolu.
Ověřovateli zápisu byli pan Radek Kupka a Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. Zeptala se přítomných
na jejich vyjádření k zápisu.
Oba ověřovatelé konstatovali, že daný zápis četli a souhlasí s jeho zněním. K zápisu neměl
nikdo žádné připomínky ani dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí kontrolu usnesení z
8. zasedání ZO Vřesina konaného dne 3. prosince 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.
Žádost o dotaci MMR
Starostka – v minulých dnech byla podaná žádost o koordinované stanovisko k projektu
Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva. Věříme, že projednávání nebude příliš
dlouhé a podaří se získat stavební povolení. Poté bude podána žádost o dotaci na MŽP, která
nyní vypadá, že bude ve výši 100 % způsobilých nákladů. V rámci výzvy dotačního programu
MMR 117D8210H můžeme získat 70 % financí na budování a obnovu míst aktivního a
pasivního odpočinku. Po zvážení všech možností a konzultaci na MMR jsme dospěli k závěru,
že by bylo přínosné upravit areál současného koupaliště po realizaci biotopu. V rámci projektu
„Areál koupaliště v novém hávu“ bychom chtěli upravit travnatou část a provést její zarovnání
a obnovit osetí, vybudovat dětské hřiště, pískoviště, obnovit a řádně provést podklad a
ohraničení hřiště na plážový volejbal, doplnit osvětlení, lavičky, odpadkové koše a další
mobiliář. Náklady máme propočteny na celkovou částku cca 900 000Kč. Z toho by dotace
činila cca 630 000 Kč a doplatek obce by činil cca 270 000 Kč.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů dotazy k tomuto bodu programu?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
9/4
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Areál koupaliště
v novém hávu“ z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a závazek obce Vřesina zajistit ze
svých rozpočtových zdrojů náklady na předfinancování a profinancování investiční akce –
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projektu „Areál koupaliště v novém hávu“ s předpokládanými celkovými náklady projektu cca
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 jeho stanovené udržitelnosti (5 let).
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.

5.
OZV č. 1/2020 - o nočním klidu
Starostka – v letošním roce došlo ke změnám v programu akcí. Některé akce vypadly
z programu, a proto navrhujeme úpravu vyhlášky o nočním klidu. V předloženém návrhu je
také prodloužena doba nočního klidu. V minulém roce byl noční klid zkrácen na dobu od 4:00
do 6:00 a v předloženém návrhu jej prodlužujeme na dobu od 3:00 do 6:00.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo ze zastupitelů dotazy k tomuto bodu programu?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy.
9/5
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním
klidu.
Starostka požádala členy zastupitelstva o hlasování.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
6.

Žádosti o dotace MFČR

Starostka – na ministerstvu financí v pátek minulého týdne vyhlásili dotační program na
financování oprav, modernizace a rozvoje základny regionálního školství. Z tohoto dotačního
titulu jsme chtěli žádat dotaci na opravu střechy, která nám v loňském roce nevyšla na MMR.
Zvažovali jsme také možnost podat žádost o dotaci na modernizaci výtahu u ZŠ, protože
v minulých týdnech byla podána žádost o stavební povolení. Po dnešní konzultaci
s administrátorkou žádosti a konzultaci na MFČR nám bylo doporučeno, abychom podali
žádosti 2, což není v rozporu s podmínkami výzvy. Každá žádost bude hodnocena zvlášť a šanci
s ohledem na připravenost projektů máme poměrně dobrou. Výhodou při podání je existující
projektová dokumentace, žádost o stavební povolení, připravená veřejná zakázka, současný
stav dotčené stavby atd. Abychom žádosti mohli podat v příštím týdnu (termín je do 15. 3.),
musí zastupitelstvo schválit investiční záměr a zavázat se, že v případě získání dotace provede
dofinancování akcí. Po dnešní konzultaci usnesení s panem Ing. Smolkou jsem ještě upravila
znění usnesení a předkládám tedy jeho návrh.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má někdo nějaký dotaz?
Zastupitelé ani občané neměli dotazy k podání žádosti o dotace na MFČR.
9/6 a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Oprava střechy budovy
základní školy Vřesina“ z dotačního programu Ministerstva financí PODPORA ROZVOJE
3
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A OBNOVY MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
V PŮSOBNOSTI OBCÍ 2020 a závazek obce Vřesina zajistit ze svých rozpočtových zdrojů
náklady na předfinancování a profinancování této investiční akce s předpokládanými
celkovými náklady projektu cca 3 300 000 Kč a současně se obec zavazuje uhradit veškeré
nezpůsobilé výdaje projektů včetně finanční spoluúčasti obce na způsobilých výdajích a
závazek zajistit udržitelnost projektů minimálně po dobu jejich stanovené udržitelnosti (5 let).
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
9/6 b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje podání žádosti o dotaci „Modernizace výtahu na
vertikální zdvižnou plošinu pro přepravu imobilních osob“ z dotačního programu Ministerstva
financí PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY
REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŮSOBNOSTI OBCÍ 2020 a závazek obce Vřesina zajistit
ze svých rozpočtových zdrojů náklady na předfinancování a profinancování této investiční akce
s předpokládanými celkovými náklady projektu cca 1 800 000 Kč a současně se obec zavazuje
uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektů včetně finanční spoluúčasti obce na způsobilých
výdajích a závazek zajistit udržitelnost projektů minimálně po dobu jejich stanovené
udržitelnosti (5 let).
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
7.
Dotace z rozpočtu obce
Starostka – v prosinci loňského roku bylo doručeno celkem 12 žádostí o dotaci z rozpočtu obce.
Všechny žádosti byly zaslány zastupitelům k prostudování. Rada obce o žádostech také jednala
a nemá k nim výhrady, kromě jediné. Tou je žádost Klubu vojenské historie, který sice působí
v katastru obce Vřesina, ale není na území obce příliš aktivní. I počet členů, kteří jsou občany
Vřesiny je nízký. Proto je návrh Rady obce Vřesina přidělit tomuto spolku dotaci sníženou na
10 000 Kč. Dále také víme, že pravomocí zastupitelstva je schvalovat dotace nad 50 000 Kč,
ale chtěli jsme všechny žádosti nechat schválit stejnému orgánu obce. Proto ještě přidáváme
usnesení o tom, že si zastupitelstvo obce nevyhrazuje schvalování dotací do své pravomoci.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má k tomuto bodu někdo dotaz?
Ing. Petr Rončka – Chtěl bych se zeptat ohledně odůvodnění žádosti římskokatolické farnosti,
že chtějí opravovat zídku, která si myslím, že je v majetku obce.
Starostka – pravá strana včetně schodů je v majetku farnosti. Levá strana je v majetku obce.
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – myslím si, že by měly být pro všechny žadatele být založeny
právnické osoby.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – v rámci pravidel pro poskytování dotací jsme uvedli, že mohou
žádat i fyzické osoby, takže problém v tomto nevidím.
Občané neměli dotazy.
Starostka – Dovolím si tedy nechat hlasovat o jednotlivých usneseních.
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9/7a Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 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 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
9/7b Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 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 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
9/7c Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Jiří Musiol – Nohejbalový klub, ve výši 7 000 Kč dle předložené žádosti
a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 11
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.

zdržel se 1

9/7d Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 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 11

proti 0

zdržel se 1

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.
9/7e Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 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 11

proti 0

zdržel se 1

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.
9/7f Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Ing. Václav Návrat (Pozdní sběr Vřesina) ve výši 50 000 Kč dle
předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 11

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 11 hlasy.
5
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9/7g Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vřesina u Hlučína, IČ: 66738601,
ve výši 20 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
9/7h Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 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 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
9/7i Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Klub vojenské historie Hraničářský pluk 4, z.s. IČ: 27049183, ve výši
10 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
9/7j Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Tělovýchovná jednota Vřesina, z.s., IČ: 47810050, ve výši 275 000 Kč
dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování: pro 12
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.

zdržel se 0

9/7k Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 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 12
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.

zdržel se 0

9/7l Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu
obce Vřesina, žadateli Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Vřesina, IČ: 47814781,
ve výši 15 000 Kč dle předložené žádosti a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování: pro 12

proti 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
6
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9/7m 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 12

proti 0

zdržel se 0

Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
8.
Kotlíkové půjčky
Starostka – v době od posledního schvalování návratných finančních výpomocí jsme od občanů
obdrželi další 4 žádosti o tzv. kotlíkové půjčky. Tyto žádosti nebyly zveřejněny na webu,
protože obsahují příliš mnoho osobních dat. Zastupitelé tyto žádosti dostali k dispozici.
Všechny žádosti jsou v pořádku, jsou podepsána čestná prohlášení a doručeny smlouvy s MSK
o poskytnutí dotace. Myslím si tedy, že je možné návratné finanční výpomoci na pořízení
nových topných soustav občanům schválit.
JUDr. Aleš Klech, LL.M. – má k tomuto bodu někdo dotaz?
Ing. Petr Rončka – myslím, že by mohly zaznít jména žadatelů a dát je i do usnesení.
Starostka – i minule jsme schvalovali usnesení beze jmen.
9/8
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“:
a)
poskytnout žadateli bezúročnou zápůjčku ve výši 200.000 Kč na pořízení tepelného
čerpadla a zároveň o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi obcí
Vřesina a žadatelem, dle předložené žádosti č.3.
b)
poskytnout žadateli bezúročnou zápůjčku ve výši 150.000 Kč na pořízení plynového
kondenzačního kotle a zároveň o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
mezi obcí Vřesina a žadatelem, dle předložené žádosti č.4.
c)
poskytnout žadateli bezúročnou zápůjčku ve výši 150.000 Kč na pořízení plynového
kondenzačního kotle a zároveň o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
mezi obcí Vřesina a žadatelem, dle předložené žádosti č.5.
d)
poskytnout žadateli bezúročnou zápůjčku ve výši 150.000 Kč na pořízení plynového
kondenzačního kotle a zároveň o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
mezi obcí Vřesina a žadatelem, dle předložené žádosti č.6.
Hlasování: pro 12
proti 0
Starostka konstatovala, že usnesení bylo přijato 12 hlasy.
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9.
Různé
a) Tělocvična
Starostka – v bodu různé byly zařazeny informace o stavbě tělocvičny. 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. Informace o stavbě jsou přílohou tohoto zápisu.
Starostka - má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz?
Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D. – nestálo by za to zvážit nějaké mobilní zakrytí na podlahu
tělocvičny, aby bylo možné halu využívat i pro jiné účely než jen sportovní? Určitě nejsme
schopni donutit širokou veřejnost, aby se na sportovní podlahu všichni přezuli a donesli si
vlastní přezuvky.
Místostarosta – můžeme se o tom s generálním zhotovitelem a podzhotovitelem určitě pobavit.
Ing. Vilém Hluchník – má pozastavení prací vliv na termín dokončení?
Starostka – prozatím ne.
Ondřej Seidler – zabývá se již někdo řešením toho, jak bude využívaná tělocvična a jaký je
předpoklad využití?
Starostka – v radě jsme již hovořili o způsobu využití a rezervační systém bude možné
realizovat na webových stránkách obce. Jistě víme, že bude potřeba počítat s pracovním
úvazkem 1 až 1,5 úvazku.
Občané neměli dotazy ke stavbě tělocvičny.
b) Ředitelka ZŠ
Starostka – po zasedání rady obce jsme dne 21. 1. 2020 obdrželi vzdání se funkce ředitelky ZŠ
k 31. 7. 2020. Rada obce tedy musí v nejbližších dnech vyhlásit konkurz na místo ředitele a
budeme se snažit, abychom velmi brzy vybrali nového člověka do vedení naší školy. Dále si
dovolím zde před vámi všemi říci, že rada obce nemá žádného kandidáta na místo ředitelky
školy a nikoho do vedoucí pozice netlačí. Ředitelka školy nedostala výpověď. Vzdání se funkce
ředitelky předložila sama.
Má k tomuto bodu někdo dotaz?
Občané neměli dotazy.
c) Informace o činnosti MP
Místostarosta pan Stanislav Boček – 10.12.2019 bylo provedeno kontrolní měření na ulici
U Sadu, strážníci tam byli 2 hodiny, nahoru kolem strážníka projelo 72 aut, směrem dolů 40
aut, z toho překročili rychlost 4 řidiči. Druhé měření bylo 10.2.2020 v době od 14.00-16.30
hodin, kdy nahoru kolem strážníka projelo 120 aut a směrem dolů projelo 60 aut, z toho 12
řidičů překročilo rychlost. Strážník to vyhodnotil, že tam řidiči jezdí rychle.
Pan Martin Válek – na předminulém zastupitelstvu jsme řešili, že městská policie bude měřit
rychlost na hlavní silnici.
Starostka – až to bude možné schválit, tak to bude, máme to přislíbeno, teď na jaře bude Městská
policie žádat o místa, kde mohou měřit, žádá se jednou ročně na celý rok
Ing. Petr Rončka – přijedou sami od sebe na měření?
Místostarosta – ano, přijedou sami od sebe, mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na několik
hodin měsíčně s obcí, aby udržovali pořádek.
Pan Ondřej Seidler – je taky záznam jiných deliktů?
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Starostka – jenom parkování na silnicích, žádné jiné přestupky nejsou hlášeny, snažíme se je
v současné chvíli využívat, abychom zklidnili dopravu a už se těším, až bude možnost měřit od
Píště. Má někdo z občanů dotaz k tomuto bodu?
Občané neměli dotazy.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Vřesina bere na vědomí informaci o stavbě
tělocvičny, vedení základní školy a činnosti městské policie v obci Vřesina.
10.
Interpelace členů zastupitelstva obce
Ing. Petr Rončka – kdy bude osvětlený přechod?
Starostka - v příštím týdnu, máme čas do 20. března.
MUDr. Petr Uhlig – chtěl bych se zeptat na nová 2 sběrná místa?
Starostka – jedno sběrné místo je přímo vedle Vás, na obecním pozemku, který je na styku ulice
Revoluční a Na Široké, bude trošku zastrčené, aby nebylo úplně u cesty, bude to tam
vydlážděno, oploceno tahokovem, ať není nepořádek okolo. Druhé místo je na Dařanci nahoře
u cvičebního hřiště. Místa vybírala rada na základě vzdálenosti k jednotlivým sběrným místům.
Proběhla menší diskuze zastupitelů k připravované vyhlášce o regulaci hlučných činností.
11.
Diskuse občanů
Starostka – má někdo z občanů nějaký dotaz?
XXXXXX – když se přijíždí po cestě do Vřesiny od Hlučína, stromy jsou tam napadené hodně
jmelím, má obec možnost s tím něco dělat.
Starostka – nejenom obec, momentálně se jedná v rámci celého Hlučínska o získání dotace na
odstranění jmelí napadených stromů. Když jsme měli jednání s AOPK tak nám řekli, že
Hlučínsko a sever Moravy je velkou raritou. Praha nechtěla věřit, že je možné, aby tady ty
stromy byly tak napadené.
Pan XXXXXXXX – chtěl jsem se zeptat kvůli vody jaký je stav. Byl jsem se projít v lese k
Boru, byl jsem u studánky, trubka je venku, co s tím vůbec je. Je vidět, že v tom blátě co je po
pravé straně by se nějaká voda našla. Z těch bažin něco teče, co tam s tím vrtem?
Starostka – s vrtem a s celou úpravou Bečvy se pracuje, byla dokončena projektová
dokumentace na revitalizaci toho toku. Nahoře od studánky by měly být širší prostory při rozlití,
před mostkem by taky mělo být upraveno koryto ať vodu ve Vřesině zadržíme. V prostoru, kde
má pozemky pan Klimeš, je tam tréninkové hřiště, by měl být upraven tok, měl by vzniknout
druhý tok pod břehy, jak to už bylo kdysi v návrhu a mělo by ta vzniknout 8-9 tůní, které by
měly zadržovat vodu. Je to všechno v rámci projektové dokumentace k biotopu tedy
k tomu koupališti.
Pan Ondřej Seidler – přítok Bečvy, ulice Údolní, Průkopnická apod. vím, že tam je projekt, ale
zabere to ještě nějaký čas. V tom mezičase, ten stav je kritický, potok nebyl čištěný už několik
let, dalo by se to nějak vyčistit, nebo udělat nějaké opatření.
Starostka – ta situace tam je velice nešťastná, jedná se o tom, aby v rámci odkanalizování bylo
povoleno vypouštění v těchto místech. Situace je tam velice složitá, projednáváme ji jak
s Hlučínem, tak s člověkem, který pro nás zpracovává kanalizace a další věci okolo vody
Pan Ondřej Seidler – jde o to zlepšit průtočnost
Starostka – budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve, ale letos to určitě nebude. Po úterních
projednáváních Komplexních pozemkových úprav pevně věřím tomu, že se s těmi KoPÚ
někam už posuneme. Je tam dost schválených přesunů a dalších věcí, věřím, že se posuneme i
s tímto a nějak tomu brzo pomůžeme.
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12.
Závěr
Starostka poděkovala občanům za účast na jednání, zastupitelům poděkovala za pročtení všech
materiál a jejich studium. Pozvala občany na akce kulturní komise a všechny ostatní akce,
popřála všem příjemný večer a v 19:37 ukončila jednání.

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: JUDr. Aleš Klech, LL.M.

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

10

