Zápis
z 21. zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 23. 4.2014 v sále Domu zahrádkářů

Zasedánízastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce v 17,10 hodin. V okamžiku zahájení
schůze bylo přítomno 9 členůzastupitelstva obce a zastupitelstvo bylo usnášeníschopné,
Ze schůze zastupitelstva se omluvil lng, Kamil Bárta, Doc. lng. Daniel Kaminský CSc.
V průběhu zasedání se dostavil lng. Petr Řeháček (17,26 hod.), lng, Radomil Lotrek (18,00 hod.)
Přítomno :
Omluveni

:

11členůzastupitelstva obce dle prezenčnílistiny
lng. Kamil Bárta
Doc. lng. Daniel Kaminský, CSc.

Nepřítomen : Vlastimil Kudela
lng. Martin Lička

1) Zahájeni
Zasedánízastupitelstva obce zahájil starosta obce. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92,
odst. 1 zákona o obcích. Starosta konstatoval, že na zasedáníje přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zápis z 20, zasedání zastupitelstva obce byl členy zastupitelstva obce řádně ověřen a nebyly k němu
vzneseny žádnépřipom ínky.
Zastupitelé rozhodli o veřejném způsobu hlasovánív průběhu schůze.
Hlasování :pro 9, proti 0,

zdželse 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o veřejném hlasování.
Starosta obce upozornil přítomné, že v souladu s jednacím řádem a se zákonem ó. 12812000 Sb., má
každý občan právo se vyjadřovat na zasedánízastupitelstva obce k projednávaným věcem, Rozprava
ze strany občanůproběhne až po rozpravě členůzastupitelstva obce k jednotlivým bodům, a je pro
jednoho občana omezena maximálně na pět minut.Pak bude k bodu přijato usnesení.
Pořízením zápisu z jednání byla navržena paní Renata Kaštovská,
Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení

:

Zastupitelstvo obce pověřuje p. Renatu Kaštovskou provedením zápisu ze zasedání.
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2) Volba návrhové komise
Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby podávali návrhy na předsedu návrhové komise, předsedkyni
byla navrŽena paní Marcela Kudelová. Jiný návrh nebyl a přistoupilo se k hlasování.
Hlasování : pro 8, proti 0, zdrželse 1
Prvním členem návrhové komise bylzastupitelizvolen Bc, Jan Fučík.
Hlasování : pro 8, proti 0, zdrželse 1
Druhým členem návrhové komise bylzastupiteli zvolen lng. Miloš Šupal.
Hlasování : pro 8, proti 0, zdrželse 1

Usnesení:
ZastuPiteIstvo obce volí návrhovou komisive složeníMarcela Kudelová
Bc, Jan Fuěík a lng. Miloš Šupal-členové.

- předsedkyně,

3) Určeníověřovate!ů zápisu
ověřovatelizápisu byli navrženi lng, petr Nedělník a pan pavel pokorný.
Pro jednotlivé členy se hlasovalo samostatně,
Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Hlasování : pro 9, proti 0, zdželse 0

Usnesení:
ZastuPitelstvo obce urěuje ověřovatele zápisu - lng. Petra Nedě|níka a p. Pavla pokorného.
Starosta obce lng. Jiří Kopeň přečetl navržený program jednání a požádal členy Zo, aby se k němu
vYjádřilia případně předložili návrhy na doplnění programu. Žaanil ze zastupitelů neměl návrh na
doplnění programu.
Potom se hlasovalo o programu 21. zasedání zastupitelstva obce
Hlasování : pro 9, proti 0, zdrželse 0

Schválený program jednání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

:

Zahqení
volba návrhové komise
Určeníověřovatelů zápisu
Rozhodnutí o zřízení stavebního úřadu ve vřesině
Návrh na doPlnění,,Smlouvy na poskytnutídotace z rozpočtu obce" o povinnost příjemce
dotace informovat o činnosti a využití dotace minimálně jednou ročně článkem ve Vřesinských
novinách

Rozpočtovéopatření ó.312014
KouPě Pozemku od Jana Barny, Radvanice - narovnání vlastnických vztahů na pěší
komunikaci mezi Malou stranou a Hlavní ulicí
8. KouPě PozemkŮ od Romany Zemanové, Vřesina - narovnánívlastnických vztahů na pěší
komunikaci mezi Malou stranou a Hlavní ulicí
9, Zámér prodeje pozemku p.č.28812 - narovnání vlastnických vztahů na pěšíkomunikaci mezi
Malou stranou a Hlavníulici
10. BezúPlatný převod pozemku do majetku obce - prostory nad památnou lípou v Hájku
1'1, Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1t2O14, kterou se rušíobecně závazná vyhláška
obce Vřesina č, 112012 a obecně závazná vyhláška č.2t2O1O

,K

12. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina ó" 212014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií
a jiných podobných her na celém územíobce
13. lnformace o průběhu schvalování ÚP Vřesina
14. lnformace o výběru stočného
15. lnformace o změně veřejnoprávnísmlouvy s Klímkovicemio poskytováníslužeb obecní
policie
16. Zápisy KY č.26 a27
17, Závér

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.

4) Rozhodnutí o zřízení stavebního úřadu ve Vřesině
Pan starosta seznámil přítomné s tímto bodem programu.Uvedl, že výkon óinnosti stavebního úřadu
nespadá do kompetence samosprávy, proto není jeho činnost hrazena z prostředků samosprávy.
Jeho óinnostje hrazena příspěvkem na úhradu výkonu činnosti v přenesené působnosti výkonu státní
správy. Dále podotkl, že služba se přiblížíobčanůma budeme mít vlastní území pod kontrolou.
K tomu bodu programu vystoupil pan Pavel Pokorný, kterlý měl otázky ohledně vyřizování stavebních
záležitosti alo, zda by občan vše vyřídil na stavebním úřadu ve Vřesině., dále zdajsou prostory na
vykonávání administrativních prací atd.
Tuto problematiku blížeobjasnil pan Mgr.Petr Kuóera, ktený řekl, že se jedná o výkon státní správy a
obec to finančně nezatíží.Dále vystoupil pan lng.Petr Nedělník, ktený se tázal pana starosty, zda už
má vybraného pracovníka stavebního úřadu a jak bude řešena jeho absence
pan starosta řekl, že nemá.a zatím neví.
V 17,3O hod. se dostavil pan lng. Petr Řeháček.
Pan lng. Nedělník navrhnul změnu usnesení v termínu ,,záméť'a v,,termínu" a poté bylo přistoupeno
k hlasování.

Přihlasovánío upraveném usnesení bylo pro9, proti0,,1 se zdržel hlasování
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr v souladu s § 13, odst.2) zákona č. í83/2006 Sb.,
požádat Krajský úřad MSK o zřizení Stavebního úřadu ve Vřesině s působnostína katastrálním
území786683 Vřesina u Bílovce (okres Ostrava-město).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby podniknul nezbytné právní a administrativní kroky
za účelemzřízeni Stavebního úřadu ve Vřesině pro katastrální území786683 Vřesina u Bílovce.

5) Návrh na doplnění ,,Smlouvy na poskytnuti dotace z rozpočtu obce"
o povinnost přijemce dotace informovat o činnosti a využitídotace

minimálně jednou ročně článkem ve Vřesinských novinách

S tímto bodem programu seznámil ostatní pan starosta, ktený uvedl, že by bylo vhodné, aby všichni
příjemci dotace alespoň jednou ročně formou článku ve Vřesinských novinách informovali veřejnost o
tom, jak byly získanédotačníprostředky využity.
Pan Pokorný podotkl, že peníze se dávají spolkům dobrovolně a nemělo by se jim přidávat další
činnosti
Pan Bc. Jan Fučíkuvedl, že článek v novinách můžebýt stručný. S tímto názorem souhlasil také pan
Radomír Freisler a pan lng. Petr Nedělník. Po diskusi se přistoupilo k hlasování.
Návrh usnesení
:

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění,,Smlouvy o poskytnuti dotace z rozpočtu obce"
následujícím článkem : lll 11. Příiemce dotace se zavazuje minimálně jednou za kalendářní rok
předat redakčníradě Vřesinských novin ke zveřejnění článek, ve kterém bude veřejnost o
činnosti příjemce dotace a způsobu, jak byly dotačnípeníze využity.
Hlasování : pro 6, proti 0, 4 se zdrželi hlasování
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.
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6) Rozpočtovéopatření 312014
S tímto bodem programu seznámila ostatní paní lng. Michaela Roubíčková. Uvedla, že přijetí
rozpočtového opatření č, 312014 si vyžádala průtoková dotace určená pro Základní školu a Mateřskou
školu ve Vřesině a úpravy výdajů na rekonstrukci obecní knihovny.
Pan Pavel Pokorný měl dotaz ohledně otevření obecní knihovny,Odpověděl mu starosta, který hovořil
o tom, že nábytek bylzhotoven nekvalitnía že největšízávady jsou odstraněny (požadujíslevu 40 tis.
Kč) a knihovna se otevře až po dokončenífasády - asi koncem května.
Po diskusi se přistoupilo k hlasování.
Hlasování : pro 10, proti0, zdržel se 0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovéopatření 312014 dle přílohy ě. 6/1.
7) Odkoupení pozemku p.č. 29717 k.ú. Vřesina u BíIovce pod obecnim

chodníkem mezi ulicemi Malá strana a Hlavní od pana Jana Barny

Pan starosta seznámil ostatní přítomné s tímto bodem programu. Řekl, že pozemky pod ,,Obecním
chodníkem" mezi ulicemi Malá strana a Hlavní nejsou majetkově vypořádány. Zákres chodníku
v mapě neodpovídá skutečnosti.Oplocený zpevněný chodník vede ve skutečnosti po pozemku parc.č.
297l5 k.ú. Vřesina u Bílovce, jehož vlastníkem je Jan Barna,bytem,Bavorova 1411389,Ostrava.
Pan Barna je ochoten odprodat část svého pozemku za 50o,-kč/m2.
Pan Pokorný se přihlásil do diskuse a podotkl, že jsou různéceny za odkoupení pozemku.
Vysvětlení podal pan starosta, který řekl, že odkoupíme pozemek od pana Barny a za stejné peníze
prodáme jiný pozemek paní Kostelňákové.
Hlasování : pro

,1,1,

proti O, zdržel se 0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nově vzniklého pozemku parc.č. 2g717 k.ú. Vřesina u
Bílovce o výměře 53 m', ktený je souěásJí stávajícího zpevněného chodníku mezi ul. Malá
strana a uliciHlavníza částku 500 kč/m'tj.26.500,_Kě od Jana Barny, bytem Bavorova
1 41 1 389,7 1 600 Ostrava-Radvanice.
8) Odkoupení pozemku p.č.28814 pod obecním chodníkem mezi ulicemi Malá
strana a ul. Hlavní od paní Romany Zemanové
Opět se ujal slova pan starosta a hovořil o tom, že pozemky pod ,,Obecním chodníkem" mezi ul, Malá
strana a ul. Hlavní nejsou také majetkoprávně vypořádány.
Pozemek parc.č.21}t4 k.ú. Vřesinau Bíiovce druhem zahřada o výměře 28 m2, který je ve vlastnictví
paní Romany Zemanové, bytem Malá strana 6, Vřesina, je součástístávajícího"Obecního chodníku"
ústícíhona obslužnou plochu u obchodu Jednota-COOP.Paní Romana Zemanová je ochotna
odprodat obci pozemek za částku 300,-Kč/m2.
V 18,00 hodin se dostavil lng. Radomil Lotrek.
K tomuto bodu programu nebyla diskuse a přistoupilo se k hlasování,

Hlasování : pro 11, proti0, zdrželse 0

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 28814 k.ú. Vřesina u Bílovce
o výměře 28 m', ktei navazuje na stávající obecní chodník mezi ul. Malá strana a ul. Hlavní,
za částku 300,-Kě/m', tj.8.400,- Kč od paní Romany Zemanové, bytem Malá strana 6,74285
Vřesina.
:
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9) Záměr prodeje pozemku p.é.28812 k.ú. Vřesina u

Bílovce

K tomuto bodu programu vystoupil pan starosta, který ostatním sdělil, že dalšípozemky pod ,,Obecním
chodníkem" nejsou majetkoprávně vypořádány. Zákres chodníku v mapě neodpovídá skutečnosti,
Část pozemku parc.č. 28812k.ú. Vřesina u Bílovce druhem zahrada o výměře 51 m2, zaměřený
geom.plánem č.1535-3/2014leži mimo stávající,,Obecníchodník" a je součástíoplocenézahrady
okolo rodinného domu č.p, 852 paníJUDr, Kostelňákové Petříkové. Cílem prodeje je narovnání
vlastnických vztahů k této části dotčenéhopozemku,
Do diskuse se nikdo nepřihlásil a přikročilo se k hlasování.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje zíměr prodeje pozemku parc.č. 28812k.ú. Vřesina u Bílovce
druhem zahrada o výměře 51 m', kteli vznikl oddělením geometrickým plánem ě.1535-312014,
za minimální prodejnícenu 500 Kč/m'.
10) Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouva o

věcného práva é. 16l2014-Dr

zřízení

Pan starosta se ujal slova a řekl, že na základě rozhodnutí rady č, 80/1083 ze dne 31.7 .2013 byl
požádán Uřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových o bezúplatný převod par.č. '1862/3
druhem ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m' a parc.č. 186214 druhem ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 57 m2 oba k.ú, Vřesina u Bílovce v lokalitě Hájek, které navazují na
pozemky ve vlastnictví obce Vřesina
Pan lng.Petr Nedělník upozornil na to, že se musíkaždýrok podávat důvodová zpráva o užívánía to
po dobu deseti let,
Dále pan Pavel Pokorný podotkl, že v blízkosti pozemku je památná lípa, u které by se měl udělat
pořádek.

Po diskusi se přistoupilo k hlasování,
Hlasování : pro 8, proti 0, 3 se zdrželi hlasování

Usnesení :
Zastupitelstvo obce odmítá úplatný převod pozemků p.č. 1862/3 ostatní pIocha, ostatní
komunikace a p.č. 186214 ostatní pIocha, ostatní komunikace oba v k.ú. Vřesina u Bílovce.
Zastupitelstvo obce schvaIuje bezúplatný převod pozemků p.ě. 1862/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.č. 186214 ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k.ú. Vřesina u Bílovce
z vlastnictví Ceské republiky - Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce vřesina.
Zastupitelstvo obce schvaluje zavazuiicí a omezující podmínky a sankčníujednání uvedená
v ěl, llI. Smlouvy o bezúplatnémpřevodu nemovité věcia smlouvy ozřízení věcného práva č.
16120'14-Dr.

Zastupitelstvo obce schvaluje zíízenívěcného práva k pozemkům uvedena v čl. lV. Smlouvy o
bezúplatnémpřevodu nemovité věci a smlouvy o zřizeni věcného práva é.16l2014-Dr.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním textu Smlouvy o bezúplatnémpřevodu nemovité věci a
smlouvy o zřízení věcného práva é. 1612014 -Dr a pověřuje starostu lng. Jiřího Kopeně jejím
podpisem.
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11)

Obecnězávaznávyhláška obce Vřesina č.112014, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška obce Vřesina é.112012 a obecné závazná
vyhláška obce Vřesina é.212010

S tímto bodem programu seznámil ostatní starosta, ktený uvedl, že rada obce dostala za úkol
aktualizovat vyhlášku o místníchpoplatcích. Po konzultaci s Ministerstvem vnitra bylo zjištěno,
že obecní úřad pochybil při schvalováníjiné vyhlášky, a to Obecně závazné vyhlášky obce Vřesina
ó. 112012, o místnímpoplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herni zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Formálníchyba spočíváv tom, že vyhláška byla vyvěšena na ÚD před schválením na zasedání ZO,
Měla být vyvěšena po schválení na zasedáníZO,
K tomuto bodu programu nebyl vznesen žádný dotaz a přistoupilo se k hlasování.
Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vřesina ě.112014, kterou se
rušíobecně závazná vyhláška obce Vřesina ě.'lI2012 a obecně závazná vyhláška obce Vřesina
é.212010.
12) Obecn é závazná vyhláška obce Vřesina č. 212014, kterou se stanovi
provozování loterií a jiných podobných her na celém územíobce

zákaz

Pan starosta podotkl u tohoto bodu programu, že se jedná o totéžpochybení - vyhláška byla
vyvěšena na ÚD před schvá|ením na zasedání ZO,
K tomuto bodu nebyla diskuse a přistoupilo se k hlasování
.

Hlasování: pro 1í, proti0, zdrželse 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vřesina é.212014, kterou se
stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém územíobce.

í3) lnformace o průběhu schvalování ÚP Vřesina
Pan starosta informoval ostatní přítomné o harmonogramu zpracování nového územníhoplánu.
Řekl, že se bude vyvěšovat vyhláška o zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního
plánu Vřesina a občanémohou podávat námitky a připomínky do 28.května, kdy se bude konat
veřejné projednání návrhu územníhoplánu.
Dále pan lng. Nedělník podotkl, že podle harmonogramu by se měl v průběhu měsíce srpna - září
vydat nový územníplán.
Pan Pavel Pokorný upozornil na to, že nový územníplán by se měl stihnout do konce volebního
období.

Pan starosta vyzval ostatní zastupitele, at'se také seznámí s novým územnímplánem.
Do diskuse se přihlásil lng. David Waldena, který zastupoval pana lng. Tomáše Krayzla a to ohledně
stavby lnformačního centra v části obce Vřesina - Mexiko. Jako právnízástupce ing. Kravzela se ptal
na možnost kompromisního řešení při sporu o stavbě informačního střediska
Pan starosta sdělilostatnim,že ohledně stavby lnformačního centra byl na Magistrátu města Ostravy
a diskutovali nad územnímplánem,Dále řekl, že obec Vřesina si stěžovala na postup stavebního
úřadu v Bílovci.Ohledně informačního centra řekl, že nejbližšíinformační centrum je v Klimkovicích a
také v lázních a není třeba stavět dalšívrekreačníchatovéoblasti.
.
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,l4) lnformace o výběru stočného
S tímto bodem programu seznámilostatní pan starosta, ktený sdělil, že počet sporných objektŮ je 13 většinou se jedná o objekty neobydlené, s majiteli v zahraničí,úmrtíapod. Sporné v daném případě
znamená, že obec nemá jistotu jestlije nebo není dům napojen na kanalizačnísít'.Vše je blíže
uvedeno v přiložených materiálech ó.21-14, příl.ó,14.1.
Dále řekl, že od ,1.ledna 2014 jsou postupně uzavírány smlouvy na odvádění dešt'ových vod do
kanalizace z objektů určených k podnikání (penziony, servisy apod.).
Pan lng. Petr Nedělník řekl, že nespokojen s informací, že jsme dosáhli toho, že více lidí platí stočné
nebot'stále zůstává skupina lidí u nichž je placení nevyjasněno..
Dále podotkl, že rada chtěla podat návrh, že pohledávky se prodají.
Do diskuse se zapojil pan Bc, Jan Fučík,kterého zajímalo, jaká je suma pohledávek.
Odpověděla mu pani místostarosta lng, Michaela Roubíčková, která uvedla, že pohledávky činíasi
40 tisíc Kč a většinou jsou to důvody existenční,odstěhováníatd.
Pan starosta uvedl, že požádal pana Mgr. Petra Kučeru o zjištěnífirmy, která by takové pohledávky
odkoupila.Pan Mgr. Kuóera objasnil ostatním problematiku odprodeje pohledávek (ochrana osobních
údajů,o každépohledávce dokumentace atd.),
pan lng. Radomil Lotrek podotkl, že pan Mgr, Kučera nám jiným slovy řekl, že je to neprodejné.
Na to reagoval pan lng. Petr Nedělník, ktený řekl, že je to demagogie a že jednáme bez znalostí o výši
pohledávek,Dále je povinností řádného hospodáře zkusit všechny možnosti vymáhání.
Dále pan lng. Petr Nedělník podal návrh na usnesení.
Poté se přistoupilo k hlasování k nížeuvedenému usnesení.
Hlasování . pro 5, proti 1, 5 se zdrželo hlasování

Usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním výzvy k prodání pohledávek.
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

15) lnformace o změně veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Vřesina a městem
Klímkovicemi k zabezpečeníúkolůobecní policie
Pan starosta informoval ostatní přítomné o tom, že původnísmlouva s městem Klímkovicemi byla
o/o
nastavena tak, že město Klímkovice hradilo Vřesině ročně 340 tis. Kč, což reprezentovalo cca 40
nákladů na provoz policie ve Vřesině.
S ohledem na zahájení měření rychlosti a s tím vybrané pokuty docházelo k tomu,že výsledné náklady
na provoz policie byly ve Vřesině vyššínež v Klímkovicích. Proto došlo k úpravě veřejnoprávní
smlouvy tak, že příspěvek Klimkovic na náklady obecní policie bude 50 %.
V 19,30 hodin odešel ze zasedání pan Radomír Freisler.
pan Pavel Pokorný upozornil na to, že obecní policie nemá jen za úkol vybírat pokuty, ale chránit
obecní majetek.
Na to reagoval pan starosta, ktený řekl, že chce aby řidiči hlavně u školy dodržovali rychlost.

16) Zápisy kontrolního výboru é.26 a 27
Zápis č. 26 kontrolního výboru obce Vřesina
Téma : Kontrola rozpracovanosti nového územníhopIánu
S tímto bodem programu seznámil přítomné pan lng. Petr Nedělník, ktelý sdělilostatním,že práce na
návrhu nového územníhoplánu probíhajípodle harmonogramu předpokládajícího schválení UP do
konce volebního období. Návrhy kontrolního výboru - vyhlásit veřejné projednání co nejdříve a
zařadit projednání nového UP na zastupitelstvo byly splněny informacístarosty( veřejné projednání
28.5.2014) O dalších návrzich opatření ze zápisu č.26 KV nebylo hlasováno,
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Zápis č. 27 kontrolního výboru obce Vřesina
Téma : Plnění informačních povinností obce
Pan lng. Petr Nedělník sdělil ostatním, že provedl kontrolu obecního webu a zjistil, že jedna třetina
informacíje dobrá, druhá třetina občas dobrá a dalšítřetina je zbytečná.
Dále požadoval, aby se hlasovalo ohledně nových webových stránek.
Pan starosta podotkl, že webové stránky obce jsou v kompetenci rady obce. Dále hovořil, že má
vypracován návrh nové struktury webových stránek (budou zrušeny některé odkazy) a dá návrh
k dispozici k připomínkám
Paní místostarostka uvedla, že poskytovatel bude stejný - firma Galileo.
Pan Pavel Pokorný pochválil práci pana lng. Petra Nedělníka a apeloval na to, at'na obecních
stránkách jsou aktuální informace.
Pan starosta řekl, že si vážívykonanépráce pana lng. Petra Nedělníka, ktený provedl analýzu webu,
O návrzích na opatřeníze zápisu ó.27 KV nebylo hlasováno.
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Závér

V 19,55 hodin starosta obce lng. Jiří Kopeň poděkoval všem přítomnýmza účasta 21.zasedání
zastupitelstva obce ukončil.

Zapsala: Renata Kaštovská

Ověřovatelé zápisu

starosta obce
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Ve Vřesině, dne 30.4.. 2014
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