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Vážení spoluobčané,
je těsně před volbami. Život v naší obci mnohem více ovlivní ty komunální. Senátní mají
význam pro senát – pro celou republiku, snad budou také o osobnostech.
Obecní zastupitelstvo (dle níže uvedené tabulky) se sešlo v uplynulém období celkem 17x, tedy
co 3 měsíce. Po minulých volbách po jednáních byla zvolena rada obce (Ing. Jaroslav Smolka,
Ing. Petr Rončka, Ing. Vilém Hluchník, paní Jana Teichmannová, pan Alfons Konečný)
s podporou 12 mandátů – tedy široké zastoupení z důvodu větší legitimity přijatých rozhodnutí
rady. Rada se sešla (k termínu voleb) celkem 93x. Jednání byla konstruktivní, v přátelském
duchu, nezřídka rozšířena o pozvané odborníky. Výsledky práce rady byly podkladem pro
jednání zastupitelstva obce. Nebudu se rozepisovat o úspěších či neúspěších činnosti rady a
zastupitelstva. Z dobře obeznámených kruhů se dovídám, že za ty 4 roky se neudělalo nic,
z jiných kruhů, že se udělalo hodně. Hodnocení nechám na každém z Vás. Kdo chce vidět –
vidí, kdo nechce vidět …
Níže uvádíme přehled dotací za jednotlivé roky a přehled hlavních výdajů. Současné období je
hektické na čerpání dotací – až překotně je dočerpáváno období 2007-2013. Dobíhá „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Vřesina, Hať
a Darkovice“, jsou rozjety 2 zeleně – „Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy“ a
„Výsadba zeleně na obecním hřbitově ve Vřesině u Opavy“ a „Snižování prašnosti v obci
Vřesina“ (v překladu je to pořízení univerzálního zametacího čistícího vozu).
Koncem října začne letos největší akce: z dotace se začne zateplovat budova obecního úřadu.
Představuje to výměnu všech oken a vchodových dveří, izolaci stropu ve sklepě, izolaci stropu
ve 4. podlaží, výměna zdroje vytápění (hlavním zdrojem tepla bude plynové tepelné čerpadlo
umístěné nad 2. podlažím přístavby) a zateplení fasády. Dovolí-li počasí, do konce roku bude
budova obecního úřadu nová. Ponese to sebou částečné postupné omezení provozu včetně
pošty. Je snaha o co nejmenší omezení. Za prostředky obce pak chceme zprovoznit celé 4. patro,
kde by vznikly klubovny a prostor pro knihovnu, čímž by se uvolnil prostor ve škole …
Vítězná firma Sněhota přislíbila maximální ohleduplnost a respektování kalendáře akcí (kromě
ustavujícího zastupitelstva je to vítání občánků 9. listopadu a samozřejmě plesová sezóna).
Kdo sledoval poslední jednání obecního zastupitelstva, vnímal, že byly sníženy peníze
vyčleněné na vybudování nového páru autobusových zastávek. Při „tempu“ stavebního řízení
nelze předpokládat realizaci ještě v letošním roce. Myslím, že zdlouhavost jednání nechápe
nikdo z nás!
V následujícím období zůstává prioritou všeho trvalé zvýšení kapacity MŠ (na 66 dětí).
Očekáváme v nejbližších dnech rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zda
a z jakých fondů rozšíření MŠ a tělocvičny podpoří.
Komunální volby vždy znamenají zejména v menších obcích mezník. Přejme si, aby tento
mezník byl nenápadný, aby rozvoj obce plynule pokračoval tím směrem, který chceme, který
očekáváme s přihlédnutím k reálným možnostem zejména rozpočtu. K tomu si v nadcházejících
volbách vyberme lidi, kterým věříme, že povedou obec tam, kam chceme. Hlavně volme a
vyjádřeme svůj názor. Tentokrát máme k výběru 90 lidí, kteří se ucházejí o Vaši důvěru. Jisté
jsou pouze 2 výsledky: 15 Vašich občanů bude zvoleno, 75 jich bude v pozici náhradníků. To je
velký potenciál. Využijme ho.
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Dovolte mi za končící 4-leté období poděkovat všem, kteří se přičinili o to, aby se nám v naší
obci žilo dobře! Děkuji místostarostovi, radě a zastupitelstvu, výborům, že obec vedli a
směrovali tam, kde je. Děkuji za skvělou činnost všem aktivním složkám – jak kulturní komisi,
tak spolkovým organizacím za zpříjemnění života v obci.
Děkuji také spolupracovníkům na úřadu, kteří byli po celé období velkou oporou a vykonávali
činnost na velmi profesionální úrovni. Hlavně děkuji Vám občanům za důvěru, povzbuzení,
náměty i oprávněnou kritiku.
Přeji Vám všem vše dobré, ať máte šťastnou ruku při volbě a aby obec Vřesina pro Vás
znamenala to nejlepší místo pro žití.

S pokorou a úctou
Ing. Jaroslav Smolka
starosta obce

Složení obecního zastupitelstva
Jméno zastupitele

Neúčast

Stanislav Boček

0

Ing. František Císař

0

Ing. Petr Groh

1

Ing. Vilém Hluchník

2

Pavel Keller

2

Alfons Konečný

1

Ing. Josef Kotula

2

Ing. Stanislav Loska

5

Ing. Jaroslav Obrusník

3

Ing. Petr Rončka

1

Karel Seidler

0

Ing. Jaroslav Smolka

0

Miroslav Šandala

0

Jana Teichmannová

0

Mgr. Hana Willaschková

2
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Přehled získaných dotací:
Dotace 2011
Rekonstrukce sportovního areálu
Rekonstrukce VO
Neinvestiční dotace ze SR- úřad práce
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
Celkem získané dotace

2.025.775,-Kč
600.000,-Kč
303.141,-Kč
3.500,-Kč
2.932.416,-Kč

Dotace 2012
Revitalizace hřbitova
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
- ZŠ
Neinvestiční dotace ze SR-úřad práce
Dotace celkem

585.000,-Kč
10.100,-Kč
227.864,-Kč
28.400,-Kč
851.364,-Kč

Dotace 2013
Neinvestiční dotace ze SR- Úřad práce
264.707,-Kč
Neinvestiční dotace ze SR – studie proveditelnosti
555.661,-Kč
Neinvestiční dotace od kraje – SDH
105.400,-Kč
Neinvestiční dotace – výsadba zeleně u ZŠ
250.000,-Kč
Neinvestiční dotace – výsadby zeleně u dět.hřiště
70.287,-Kč
60.597,-Kč
Neinvestiční dotace – výsadba historického sadu
Investiční dotace – Aby nás kury nevyhrabaly
585.000,-Kč
Investiční dotace – Ať to hraje ve Vřesině
121.500,-Kč
Investiční dotace od kraje – revitalizace hřbitova
143.200,-Kč
Přijaté nekapitálové příspěvky-Meziobecní spolupráce
442.977,-Kč
Dotace celkem
2.599.329,-Kč

Dotace 2014
Neinvestiční dotace ze SR – úřad práce (1.-8.měsíc)
258.020,-Kč
Neinvestiční dotace – studie proveditelnosti
297.297,-Kč
163.080,-Kč
Neinvestiční dotace – obnova zeleně v obci
Přijaté nekapitálové příspěvky-Meziobecní spolupráce 1.138.740,-Kč
Dotace celkem
1.857.137,-Kč
Schválené dotace
Neinvestiční dotace – výsadba zeleně Na Chabovci
Neinvestiční dotace – výsadba zeleně na hřbitově
Neinvestiční dotace – studie proveditelnosti(zůst.)
Neinvestiční dotace – Či nás není, ať to všeci vidí
Investiční dotace –Snižování prašnosti v obci
Investiční dotace-Zateplení a změna vytápění OÚ
Schválené dotace celkem

501.633,-Kč
810.299,-Kč
681.579,-Kč
81.000,-Kč
1.900.304,-Kč
3.333.052,-Kč
7.307.867,-Kč

Dotace v roce 2014 celkem

9.165.004,-Kč
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Poskytnuté dotace obcí
Český svaz chovatelů
Český svaz včelařů
Myslivecké sdružení Bor
Klub rodičů a sponzorů
Římskokatolická farnost
Tělovýchovná jednota
JUNÁK, oddíl Vřesina
Klub seniorů
Charita Hlučín
SDH
Nohejbalový klub, Vřesina
Schola Vřesina
Celkem

2011
3.000
5.000
12.000
7.000
150.000
70.000
7.000
15.000
19.260
10.000
2.000
10.000
310.260

2012
3.000
5.000
12.000
7.000
300.000
70.000

2013
3.000
7.000
12.000
10.000
150.000
70.000

2014
3.000
7.000
12.000
10.000
200.000
70.000

15.000
1.750
10.000
4.000

15.000
1.960
20.000
5.000

15.000

427.750

293.960

337.000

15.000
5.000

celkem
12.000
24.000
48.000
34.000
800.000
280.000
7.000
60.000
22.970
55.000
16.000
10.000
1.368.970

Přehled hlavních výdajů
Rok 2011
Náklady na investiční akce:
Rekonstrukce VO
Rozšíření místního rozhlasu
Rekonstrukce hřbitova
Chodník před školou
Septik s biofiltrem
Nákup traktoru

251.770,-Kč
108.344,-Kč
190.383,-Kč
161.089,-Kč
370.080,-Kč
500.000,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování -kanalizace
Opravy a udržování, vodné, PHM - TJ
Opravy a udržování koupališti
Opravy a úpravy veřejného osvětlení

242.111,-Kč
116.003,-Kč
26.180,-Kč
47.703,-Kč
204.213,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie – veřejné osvětlení
Náklady na provoz knihovny
Vzhled obce a veřej. zeleň
Odvoz odpadů OZO Ostrava
Příspěvek na dojíždějící žáky
Příspěvek (dotace) Základní škole

161.089,-Kč
203.604,-Kč
81.500,-Kč
189.110,-Kč
670.977,-Kč
533.682,-Kč
900.000,-Kč
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Rok 2012
Náklady na investiční akce:
Revitalizace hřbitova - oplocení
Sklad TJ
Septik s biofiltrem ZŠ
Septik s biofiltrem OÚ
Rekonstrukce OÚ – střecha
Ozvučovací technika
Nákup auta JSDH

1.371.385,-Kč
190.000,-Kč
564.093,-Kč
362.250,-Kč
442.759,-Kč
162.052,-Kč
314.100,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací (za koup. + výtluky)
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování – TJ, koupaliště
Opravy VO

1.007.949,-Kč
235.322,-Kč
146.828,-Kč
24.939,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

Rok 2013
Náklady na investiční akce:
Rekonstrukce komunikace U Sadu
Počítačová učebna ZŠ
Radar
Vybavení dětského hřiště – lanovka Poletucha
Nákup sekačky
Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování TJ, koupaliště
Opravy VO

4.593.130,-Kč
722.020,-Kč
81.788,-Kč
79.715,-Kč
48.000,-Kč

502.281,-Kč
521.655,-Kč
80.835,-Kč
76.422,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ
Zpravodaj obce Vřesina

159.985,-Kč
160.945,-Kč
81.500,-Kč
760.407,-Kč
155.413,-Kč
482.700,-Kč
961.000,-Kč
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50.000,-Kč
164.229,-Kč
80.835,-Kč
827.790,-Kč
125.629,-Kč
233.594,-Kč
1.070.000,-Kč
2010 – 2014

Rok 2014 (1.-8. měsíc)
Náklady na investiční akce:
Rekonstrukce komunikace U Sadu
Rekonstrukce OÚ- zateplení
Autobusová zastávka - zálivy

1.134.318,-Kč
279.766,-Kč
20.000,-Kč

Náklady na opravy:
Opravy komunikací
Opravy a udržování – kanalizace
Opravy a udržování TJ, koupaliště
Opravy VO

122.572,-Kč
24.770,-Kč
321.324,-Kč
12.517,-Kč

Další výdaje:
Dopravní obslužnost
Elektrická energie VO
Náklady na provoz knihovny
Odvoz odpadů OZO
Vzhled obce a veřej. zeleň – terén. úpravy, sečení
Příspěvek na dojíždějící žáky a stravné
Příspěvek (dotace) ZŠ

136.150,-Kč
149.040,-Kč
60.567,-Kč
68.539,-Kč
340.357,-Kč
95.193,-Kč
700.000,-Kč
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