Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 10. 12. 2014 v sále Domu zahrádkářů

1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17,02 hod.
V okamžiku zahájení schůze bylo přítomno 14 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné. Ze schůze zastupitelstva se omluvil Ing. Miloslav Bocan.
Přítomno : 14 členů zastupitelstva obce
Omluven : Ing. Miloslav Bocan
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno
podle § 92, odst. 1 zákona o obcích. Starostka konstatovala, že na zasedání je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zápis z. 1 - ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl členy zastupitelstva obce řádně
ověřen a ze strany ověřovatelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelé rozhodli o veřejném způsobu hlasování v průběhu schůze.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce rozhodlo o veřejném hlasování.
Starostka upozornila přítomné, že v souladu s jednacím řádem a se zákonem č.128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů dle § 16 má občan obce právo se vyjadřovat na zasedání
zastupitelstva obce k jednotlivým bodům. Rozprava ze strany občanů proběhne až po
rozpravě členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům. Následně bude přijato usnesení
k danému bodu.
Pořízením zápisu z jednání byla navržena paní Renata Kaštovská.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce pověřuje paní Renatu Kaštovskou provedením zápisu ze zasedání.

2) Volba návrhové komise
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, aby podávali návrhy na předsedu návrhové komise
Předsedkyní byla navržena paní Marcela Kudelová. Jiný návrh nebyl a přistoupilo se
k hlasování.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
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Prvním členem návrhové komise byla zastupiteli zvolena paní Jitka Kozelková.
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0
Druhým členem návrhové komise byl zvolen pan prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. .
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 1
Usnesení :
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení Marcela Kudelová – předsedkyně,
Jitka Kozelková a prof. RNDr.Vladimír Vašinek, CSc. – členové.

3) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Petr Řeháček a Ing. Vladimír Bárta.
Pro jednotlivé členy se hlasovalo samostatně.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 1
Usnesení :
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu – Ing. Petra Řeháčka a Ing. Vladimíra Bártu.
Starostka obce přečetla navržený program jednání a požádala členy ZO, aby se k němu
vyjádřili a případně předložili návrhy na doplnění programu.
Pan Vladimír Vašinek přednesl další návrhy na doplnění programu :
- Závěry z jednání rady
- Diskuse a různé
K těmto dalším bodům proběhla diskuse. Pan prof. Vladimír Vašinek, řekl, že na webu
nejsou informace z jednání rady. Paní starostka podala vysvětlení, že v současné době nemá
asistentku, která tyto činnosti bude vykonávat
Poté se přistoupilo k hlasování k jednotlivým navrženým bodům pana prof. RNDr. Vladimíra
Vašinka.
Pro další bod programu – závěry z jednání rady hlasovalo : pro 7, proti 2, zdržel se 5
Návrh nebyl přijat.
Pro další bod programu – diskuse a různé hlasovalo : pro 8, proti 6, zdržel se 0
Návrh byl přijat.
Dále se přihlásil pan Ing. Vladimír Bárta, který navrhnul další bod programu :
- Odvolání člena rady Ing. Vítězslava Martiníka
Pan Ing. Vladimír Bárta sdělil ostatním zastupitelům, že žádal pana Ing. Vítězslava Martinka,
aby se veřejně omluvil do 5.12.2014 za nepravdivé údaje v článku o povolebním
vyjednávání, který obdrželi občané obce Vřesiny do poštovních schránek.
Pan Ing. Martiník tak neučinil, proto pan Ing. Vladimír Bárta žádá odvolání z funkce člena
rady.
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Pro další bod programu – odvolání Ing. Martiníka hlasovalo : pro 7, proti 6, zdržel se 1
Návrh nebyl přijat.
Dále se přistoupilo k hlasování o konečném programu 2. zasedání zastupitelstva obce
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 1
Program :
1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Zahájení
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Informace o dotacích
Rozpočtové opatření č. 11/2014
Volba členů finančního výboru
Volba členů kontrolního výboru
Diskuse a různé
Závěr

4) Návrh rozpočtu obce na rok 2015
S tímto bodem programu seznámila ostatní přítomné paní starostka. Požádala zastupitelé
o přijetí změny oproti rozpočtu, který byl předložen.
Řekla, že k datu vyvěšení rozpočtu byli přesvědčeni, že se obci podaří uhradit faktury spojené
s rekonstrukcí MŠ a školní zahrady. Bohužel to nebylo možné, protože podmínkou uhrazení
zbývající části plateb, které jsou zahrnuty již v rozpočtu na rok 2014, je odstranění nedodělků
a originál bankovní záruky od firmy MH Stavby. Ani jedna z těchto skutečností bohužel
nebyla doposud naplněna. Obec bude muset odložit část plateb na rok 2015, a to do doby,
než budou ze strany stavební firmy splněny podmínky stanovené smlouvou.
Proto paní starostka požádala zastupitelé o navýšení částky na § 3113 Základní školy o 850
tis. Kč, tj. na 2.496 tis. A snížení částky v § 8115 změna stavu peněžních prostředků na 0,- Kč.
Do diskuse se přihlásil pan prof. Vladimír Vašinek, dále pan Ing. Leopold Šíma a paní
Kozelková, kteří požadovali blíže objasnit jednotlivé položky v rozpočtu. Dále pan Ing. Šíma
podotkl, že by bylo správné mít k dispozici také loňský rozpočet, protože může porovnat
loňský a nový.
Paní starostka požádala paní účetní Janu Rašíkovou, která zastupitelé seznámila detailně
s rozpočtem.
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Pan prof. Vladimír Vašinek, vznesl dotaz ohledně úspory energií. Navrhoval ledkové
osvětlení. Na to reagovala paní starostka, která sdělila, že máme relativně nové
osvětlení a postupně to budeme měnit. Dále pana prof.RNDr. Vladimíra Vašinka, CSc.
zajímalo, co se zamýšlí s budovou Domu zahrádkářů. Paní starostka odpověděla, že má
záměr přestavět budovu na kulturní dům.
Dále pana Ing. Jiřího Kopeně zajímala položka rozpočtu - činnost místní správy.
Tuto problematiku blíže objasnila paní Rašíková, která sdělila, že se bude opravovat budova
obecního úřadu, dále, že máme v současné době tři obecní strážníky . Jeden je bohužel
dlouhodobě nemocen.
Pan prof. Vladimír Vašinek vystoupil dále s dotazem jaké má obec závazky.
Odpověděla mu paní starostka, která řekla, že závazky činí 9,5 mil. Kč a patří do toho
rekonstrukce školy, rekonstrukce MŠ a kanalizace.
Do diskuse se zapojil z řad občanů pan Ing. Nedělník, který měl dotaz ohledně rozpočtového
výhledu bez kterého se rozpočet nedá schválit. Paní starostka řekla, že ten schvaluje rada.
Dále ho zajímalo, zda obec zřídí peněžní fondy. Paní starostka odpověděla, že neplánuje
zřídit peněžní fondy. Paní Jana Rašíková podotkla, že by se musela vydat vyhláška a zřídit
zvláštní účet.
Dále pana Ing. Nedělníka zajímalo, zda bude stanoven limit v obecních dotacích darech.
Paní starostka mu sdělila, že to bude projednáno na příštím zastupitelstvu.
Z řad občanů se zapojil do diskuse také pan Bc. Fučík, který měl dotaz ohledně nákladů na
hřiště a především ho zajímalo škvárové hřiště. Paní starostka mu odpověděla, že na
škvárové hřiště nemáme výdaje. Ohledně osvětlení hřiště starostka uvedla, že je společně
(nejde rozdělit).
Po diskusi se přistoupilo k hlasování o návrhu rozpočtu obce na rok 2015.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vřesina na rok 2015 dle příloh číslo 2-4-1 a 24-2 s tím, že financování položka 8115 ve výši 850 tis. Kč se zapojí do rozpočtu navýšením
výdajů – paragraf 3113.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Základní škola
a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace, okres Ostrava-město ve výši 1 500 000,Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písmeno a) Zákona o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci radě obce k provádění
rozpočtových opatření v rozsahu do 200 000,- Kč v příjmech i 200 000,- Kč ve výdajích, a to
maximálně 1x měsíčně.
Usnesení k tomuto bodu bylo přijato.
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5) Informace o dotacích
Paní starostka informovala ostatní přítomné, že rada obce uzavřena 2 velké smlouvy s OFŽP
a SFŽP (zateplení MŠ a Zahrada čarovná, zábavná a poučná), na jejichž základě je reálné, že
by obec mohla ještě v roce 2014 obdržet finanční prostředky v řádu i několika miliónů Kč.
Takto velké příjmy nemohou zůstat nepřijaty. Aby se zastupitelé ještě nemuseli scházet
o svátečním čase, žádá rada obce o možnost přijmout veškeré příjmy do rozpočtu s tím, že je
ponechá na bankovním účtu.
K tomuto bodu programu nebyl vznesen žádný dotaz a přistoupilo se k hlasování.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce přijetím rozpočtového opatření v měsíci prosinci
2014 a to v oblasti příjmů bez omezení tak, aby všechny přijaté finanční prostředky byly do
rozpočtu obce zapojeny. Výdaje mohou být upraveny dle stávajícího usnesení tj. max. do
výše 200.000,- Kč.
Rozdíl v příjmech bude rozpočtován jako zvýšení zůstatku na bankovním účtu obce (pol.
8115).
Usnesení k tomuto bodu bylo přijato.

6) Rozpočtové opatření 11/2014
Paní starostka sdělila ostatním, že rozpočtovým opatřením 11/2014 se upravují zejména
daňové příjmy obce, které jsou proti původním předpokladům mnohem lépe plněny než
v předchozích letech a také je zapojena přijatá dotace na akci „Zahrada čarovná, zábavná
i poučná“.
Podklady pro rozpočtové opatření jsou obsaženy v příloze.2.-6-1
Poté se přistoupilo k hlasování.
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 11/2014 dle přílohy číslo 2-6-1.
Usnesení k tomuto bodu bylo přijato.

7) Volba členů finančního výboru
Opět se ujala slova paní starostka, která navrhla v souladu s materiály, které byly
zastupitelům předloženy, schválit odměny pro členy finančního i kontrolního výboru.
Odměny schválené na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se termínově vztahují
k předsedům, kteří byli zvoleni 5.11.2014. Nyní je nutné schválit odměny i novým členům
výborů.
Poté se přistoupilo k hlasování :
Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu neuvolněných členů zastupitelstva obce –
dnes zvolených členů kontrolního a finančního výboru, a to v maximální výši odměny člena
výboru tak, aby celková výše jejich odměny člena zastupitelstva obce byla v souladu
s usnesením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 5. 11. 2014. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení k tomuto bodu bylo přijato.
Dále se přistoupilo k volbě členů finančního výboru.
Předseda fin.výboru Ing. Petr Řeháček přednesl návrhy na další členy finančního výboru.
1. Ing. Petr Nedělník
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 1
2. 2. Ing. Leopold Šíma
Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 1
Finanční výbor bude pracovat ve složení : Ing. Petr Řeháček, Ing. Petr Nedělník a Ing.
Leopold Šíma.

8) Volba členů kontrolního výboru
Paní starostka vyzvala předsedku kontrolního výboru Ing. Jiřího Kopeně, aby přednesl návrhy
na další členy kontrolního výboru.
1. návrh – Ing. Jiří Augustin
2. návrh - Ing. Petr Nedělník
Dále vyzvala paní starostka, zda má z řad zastupitelů někdo další návrh.
Přihlásila paní Marcela Kudelová, která navrhla :
3.návrh – Daniel Hrbáč
Poté se přistoupilo k hlasování o jednotlivých návrzích :
1. návrh – Ing. Jiří Augustin – pro hlasovalo 13, proti 0, zdržel se 1
2. návrh – Ing. Petr Nedělník – pro hlasovala 6, proti 0, zdrželo se 8
3. návrh – Daniel Hrbáč – pro hlasovalo 8, proti 2, zdrželi 4
Kontrolní výbor bude pracovat ve složení : Ing. Jiří Kopeň, Ing. Jiří Augustin, a Daniel Hrbáč.
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9) Diskuse a různé
K tomuto bodu programu vystoupil pan Mgr. Petr Kučera, který informoval ostatní
o problematice obecných bodů. Upozornil na to, že je dobré, aby ostatní zastupitelé
věděli,co se bude v diskusi projednávat a mohli se na to předem připravit.
Do diskuse se připojil také pan Ing. Jiří Kopeň, který řekl, že rozhodování by mělo být
s přípravou a měl by být také dán prostor k diskusi.
Pan prof. Vladimír Vašinek podotkl, že mají být v diskusi projednávány materiály z rady.
Pan Ing. Nedělník vystoupil s tím, že tento bod má být zařazen, aby se občané mohli vyjádřit.
Pan Bc. Jan Fučík měl dotaz ohledně odvolání Ing.V. Martiníka. Odpověděl mu pan Ing.
Vladimír Bárta, který řekl, že žádal pana Ing.V. Martiníka, aby se veřejně omluvil do určitého
termínu, avšak pan Ing. V. Martiník to nesplnil. Na to reagoval pan Ing. V. Martiník, který se
mu před ostatními zastupiteli a občany omluvil.
Pan Ing. Vl.Bárta řekl. že tato omluva je málo a požaduje veřejnou omluvu.
Dále pan prof. Vl. Vašinek měl dotaz na paní starostku proč už není zveřejněn jeho článek na
stránkách obce. Paní starostka odpověděla, že by byla ráda, kdybychom už opustili toto téma
a zabývali se dalšími věcmi.
Pan Pavel Pokorný řekl, že znovu na radě projednají, zda bude na každém zasedání zařazen
bod - Diskuse a různé.
Pan Ing. Petr Řeháček vystoupil s tím, že chtěl, aby se otevřela diskuse ohledně odvolání
pana Ing. V.Martiníka. Dále uvedl, že je třeba si vyjasnit situaci a nechce, aby byla nevraživost
mezi zastupiteli.
Pan Ing. Petr Nedělník navrhl, aby se provedla kontrola usnesení zastupitelstva a rady za
celé minulé funkční období tak, aby bylo jasné jaká usnesení trvají a jaká jsou navrhována ke
změnám nebo k revokaci. Tuto kontrolu by měl provést kontrolní výbor co nejdříve. Dále
navrhuje, aby finanční výbor provedl kontrolu dotací poskytnutých obcí a kontrolu
podmínek ve smlouvách o přijatých dotacích tak , aby mohly být plněny v termínech podle
smluv. Dále ,aby výbory si připravily návrh kontrol v rámci zákonného pověření zákonem o
obcích a návrh na kontroly uložené zastupitelstvem. Na to reagovala paní starostka, která
uvedla, že finanční a kontrolní výbor si sestaví svůj harmonogram úkolů.

10)

Závěr

V 19,30 hodin paní starostka Ing. Michaela Roubíčková poděkovala všem přítomným za účast
a 2. zasedání zastupitelstva obce ukončila.

Zapsala : Renata Kaštovská
Ověřovatelé zápisu :

Ing. Petr Řeháček
Ing. Vladimír Bárta

Starostka obce :

Ing. Michaela Roubíčková, Ph. D.

Ve Vřesině, dne 17. 12.2014
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