Zápis
z 13. zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 26. 4. 2017 v sále „Domu zahrádkářů“

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17:00 hodin. V okamžiku
zahájení schůze bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva obce.
Přítomno:

15 členů zastupitelstva obce podle prezenční listiny

Omluveni:

0

1. Zahájení
Zasedaní obce bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. Zahájila ho
starostka obce. Konstatovala, že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. V okamžiku zahájení bylo přítomno 15 členů
zastupitelstva obce. Starostka vyzvala zastupitele obce, aby rozhodli, zda hlasování
proběhne veřejně.
Usnesení:
Hlasování zastupitelů obce bude veřejné.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0
V souladu s jednacím řádem a se zákonem 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle §
16 má občan obce právo se vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným
bodům. Rozprava ze strany občanů proběhne až po rozpravě členů zastupitelstva obce
k jednotlivým bodům. Následně bude přijato usnesení k danému bodu.
2. Volba zapisovatele
Pořízením zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce byla na návrh starostky obce pověřena
pracovnice obecního úřadu paní Renata Kaštovská.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje provedením zápisu paní Renatu Kaštovskou.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

3. Volba návrhové komise
Paní starostka vyzvala přítomné zastupitele, aby podávali návrhy na předsedu návrhové
komise. Navržena byla paní Marcela Kudelová.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou návrhové komise Marcelu Kudelovou.
Pro 14, proti 0, zdržel se 1
Členy návrhové komise byli navrženi Ing. Martin Lička a Ing. Leopold Šíma. O každém návrhu
se hlasovalo samostatně. Oba členové návrhové komise byli schváleni.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členem návrhové komise Ing. Martina Ličku.
Pro 14 proti 0, zdržel se 1
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členem návrhové komise Ing. Leopolda Šímu.
Pro 13, proti 1, zdržel se 1
Po skončen hlasování ještě starostka obce zopakovala složení návrhové komise, kterou si
zastupitelé obce zvolili.
4. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Michaela Roubíčková,Ph.D. a Ing. Vladimír Bárta.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Bártu.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k. ú. Vřesina u Bílovce a 297/2 k. ú.
Vřesina u Bílovce
7) Dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vřesina a
městem Klimkovice k zabezpečení úkolů obecní policie

8) Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko
9) Rozpočtové opatření č. 1/2017
10) Koupě pozemku parc. č. 291/2 k.ú. Vřesina u Bílovce
11) Schválení konceptu zdravotního střediska
12) Zápisy KV obce
13) Zápisy FV obce
14) Volba člena KV
15) Směrnice rady o veřejných zakázkách malého rozsahu
16) Úkoly pro FV a KV
17) Zpráva o činnosti rady obce
18) Diskuze
19) Závěr

Před schválením programu se paní starostka dotázala zastupitelů, zda mají návrhy na změnu
nebo doplnění programu jednání. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy nebyly vzneseny,
přistoupilo ZO ke schválení navrženého programu:
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
S tímto bodem programu seznámil ostatní zastupitelé a občany pan Ing. Jiří Augustin, který
řekl, že obecně závazná vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je nebo může být
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Dny, které budou navrženy do obsahu této OZV,
určí zastupitelstvo obce při schvalování této OZV na základě návrhů rady, spolků a občanů
obce. OZV bude nutné každoročně aktualizovat. Pan Ing. Jiří Augustin sdělil ostatním, že
každý občan může dopředu nahlásit akci, kterou pak zařadí do vyhlášky.
Pan Ing. Leopold Šíma řekl, že pokud lidé dopředu nenahlásí akci, tak mohou být pokutování
za rušení nočního klidu.
Pan prof. Vladimír Vašinek podotkl, že u každé pořádané akce (oslavy) je to o toleranci
sousedů.
Pan Petr Martiník upozornil na chybu ve vyhlášce a to v čl. 3, bodu b) patří v noci z 30. dubna
na 1. května.
Po diskuzi se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:
13.5.1 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vřesina č. 1/2017 dle
návrhu v příloze.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato

6. Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k. ú. Vřesina u Bílovce a č. 297/2 k. ú. Vřesina
U Bílovce
K tomuto bodu programu vystoupil pan Pavel Pokorný, který řekl, že zastupitelům obce byly
předloženy informace ohledně záměru prodeje pozemků. Jedná se o pozemky pana Rudolfa
Navrátila, který je chce odkoupit na účelem rozšíření zahrady. Jedná se o pozemky, které pro
obec nemají využití, obec je však povinna je udržovat – sekat.
Paní Ing. Michaela Roubíčková podotkla, že v materiálech chybí žádost pana Navrátila a
vznesla dotaz ohledně sousedního pozemku (zřízení věcného břemene).
Odpověděl jí Ing. Martin Lička, který řekl, že na sousedním pozemku není kanalizace. Dále
pan Ing. Lička navrhl minimální cenu – 450,- Kč/m2.
Po diskuzi se přistoupilo k hlasování k jednotlivým pozemkům.
Usnesení:
13.6.1. Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku č. 295/2 k. ú.
Vřesina u Bílovce o výměře 41 m2, druh pozemku zahrada za minimální
cenu 450,- Kč/m2.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
Usnesení :
13.6.2 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku č. 297/2 k. ú. Vřesina
u Bílovce o výměře 84 m2, druh pozemku zahrada za minimální cenu 450 Kč/m2
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
7. Dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vřesina a městem
Klimkovice k zabezpečení úkolů obecní policie
K tomuto bodu programu vystoupil pan Ing. Martin Lička, který sdělil ostatním zastupitelům
a občanům že dodatek č. 3 smlouvy byl schválen radou obce. Dále řekl, že Dodatek č. 3
smlouvy řeší pouze snížení počtu strážníků a tímto vzniklou potřebu úpravy částky, kterou
město Klimkovice poskytne Vřesině. Tato částka je přepočtená částka loňských nákladů na tři
strážníky v maximální výši 110 % loňských nákladů.
Pan Ing. Vladimír Bárta vyjádřil nespokojení s tím, že strážníci mají větší pracovní úvazek pro
Klimkovice (65 %).
Pan Ing. Martin Lička argumentoval tím, že Klimkovice jsou větší než Vřesina.

Pan Krahulec podotkl, že pokud starostka potřebuje strážníky ve Vřesině, tak jsou k dispozici
po celý den.
8. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje
veřejnou linkovou doprava – oblast Bílovecko
Paní starostka se ujala slova a sdělila ostatním, že současný smluvní vztah autodopravců
zajišťovaný krajem (autobusové linky) platí do roku 2018, kdy je nutné provést nové
výběrové řízení. Doposud obce platí za ztrátovost dopravci, podle nové smlouvy bude obec
poskytovat finanční příspěvek ke kompenzaci za veřejnou službu v dopravě kraji. Tento
příspěvek bude po dobu 3 let neměnný a jeho výše je 142 800,- Kč. V následujícím období
bude činit max. 6 % z celkové kompenzace hrazené krajem. Dále uvedla, že dojde ke změně
jízdních řádů, zrušena linka 630 a posílena linka 679.
Paní Marcela Kudelová měla dotaz ohledně návaznosti autobusu na vyučování žáků v ZŠ
v Klimkovicích. Paní starostka řekla, že bude zajištěna návaznost.
Poté se přistoupilo k hlasování.
Usnesení :
13-8-1 Zastupitelstvo obce Vřesina souhlasí se zapojením obce Vřesina do společného projektu na
zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji a připojení do výběrového řízení
pro dopravní obslužnost oblasti Bílovecko s finančním příspěvkem pro první tři roky
smlouvy ve výši 142 800,- Kč a schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko, tak jak je
uvedena v příloze č. 13_8_1.

Pro 15, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato
9. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Návrh rozpočtového opatření obdrželi zastupitelé obce v materiálech.
K tomuto bodu programu vystoupil pan Ing. Jiří Augustin, který sdělil, že celková výše
příjmové i výdajové strany rozpočtu se upravuje o částku 2 041 433,- Kč. V příjmové části
se upravují položky, které jsou plněny ve vyšším objemu, než se původně předpokládalo.
Jedná se o daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnost, poplatky za odnětí
pozemků plnících funkci lesa, transfery přijaté za veřejně prospěšné práce a na obnovu
lesa a za věcná břemena.
U výdajů se nejvíce navyšuje rozpočtovou změnou paragraf 3113 – základní škola, položka
5331 – příspěvek pro Základní školu.
K tomuto bodu programu vystoupil pan Ing. Vladimír Drobík, který navrhnul, aby byly
přesunuty finanční prostředky z § 3319 (kultura) do § 3421 (dětská hřiště atd.).
Pan Ing. Jiří Augustin řekl, že tyto změny se projednají na dalším zastupitelstvu.
Pak se přistoupilo k hlasování.

Usnesení :
13-9-1 zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle přílohy 13_9_1
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
13-9-2 zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město ve výši 1 447 900,- Kč. (Celková výše
příspěvku pro rok 2017 bude 3 347 900,- Kč.)
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato

10. Koupě pozemku parc.č. 291/2 k. ú. Vřesina u Bílovce

S tímto bodem programu seznámil ostatní pan Pavel Pokorný.
Obec je vlastníkem nemovitosti – pozemku parc. č. 293/1 včetně stavby na parc. č. 292 s číslem
popisným 646 – objekt bývalé Jednoty. V červnu 2016 zastupitelstvo rovněž souhlasilo s koupí
pozemku parc. č. 290 k. ú. Vřesina u Bílovce – zahrada o výměře 253 m2. Nyní rada obce z logického
důvodu scelení a zvětšení plochy za objektem bývalé Jednoty navrhuje ještě zakoupení pozemku č.
291/2. k. ú. Vřesina u Bílovce
Na začátku roku 2017 došlo ke změně majitele pozemku, což si vyžádalo nové jednání s tímto
vlastníkem. Nová majitelka požaduje o 150,- Kč/m2 více, než za kolik byl odkupován sousedící
pozemek (450,- Kč za m2 při rozloze 253 m2). Vzhledem k rozloze pozemku (70 m2) činí celkový rozdíl
oproti odhadní ceně 10.500,- Kč.
K tomu bodu programu neproběhla diskuze a přistoupilo se k hlasování.
Usnesení :

13.10-1 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc. č. 291/2 k. ú. Vřesina u
Bílovce – zahrada o výměře 70 m2, zapsaného na LV č. 1117 - od paní Bainarové
Naděždy, bytem ***, ***, za cenu 600,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 42.000,- Kč
a pověřuje starostku Jitku Kozelkovou sjednáním znění a podpisem kupní smlouvy.
Pro 14, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato

11. Schválení konceptu zdravotního střediska
K tomuto bodu programu vystoupil Ing. Jiří Augustin a informoval přítomné, že rada obce se
rozhodla představit plánovanou podobu zdravotního střediska v rámci zasedání
zastupitelstva obce Vřesina.
Navrhovaný koncept, který bude předložen projekční firmě k dokončení je v podobě tří zcela
samostatných na sobě nezávislých ordinací (tj. vlastní čekárny, sociální zařízení, rozpočet
energií atd.)
Rada obce navrhuje tento koncept odsouhlasit zastupitelstvem obce a po veřejné debatě,
aby mohly být práce na projektu dokončeny.

Do diskuze se přihlásil pan Ing. Miloslav Bocan a zajímalo ho, zda má rada od nějakého lékaře
vyjádření (zda se budou hlásit do konkurzu). Dále řekl, že se buduje zdravotní středisko, ale
že lékaři mohou mít jiné představy o ordinaci.
Pan prof. Vladimír Vašinek sdělil ostatním, že mají ústní příslib od lékařů.
Pan Mgr. Kučera podotkl, že paní MUDr. Matheislová má smlouvu a pokud se nenabídnou
prostory, tak může být problém.
Pan Pavel Pokorný řekl, že ústně jednal s lékaři, kteří už chtěli vidět prostory pro ordinaci.
Pan Ing. Leopold Šíma poznamenal, že dvě ordinace jsou zaměnitelné.
Paní Ing. Michaela Roubíčková vystoupila s tím, že poslední verze tří ordinací byla už za
minulého vedení a že na obecním webu je lživá informace.
Pan Ing. Vladimír Drobík řekl, že koncept může schválit rada obce.
Do diskuze se přihlásil prof. Vladimír Vašinek, který hovořil o tom, že rada preferuje řešení tří
ordinací, ale chce vše prodiskutovat v zastupitelstvu obce.
Pan Ing. Petr Řeháček přišel s návrhem, aby ordinace pro MUDr. Matheislovou a
MUDr. Pokorného se připravily na míru.
Pan Ing. Tomáš Mičaník zastával názor, aby všechny tři ordinace byly velikostně stejné.
Paní Ing. Michaela Roubíčková vystoupila s tím, že pokud chtějí pediatra pro 400 dětí, tak
nevěří, že by se někdo přihlásil do konkurzu.
Oponoval jí pan Ing. Jiří Kopeň, který řekl, že v nemocnicích jsou pediatři a v budoucnu bude
dost dětských lékařů.
Po diskuzi se přistoupilo k hlasování.
Usnesení :
13.11-1 Zastupitelstvo obce schvaluje koncept k dokončení projektové dokumentace
stavby „Rekonstrukce objektu č. p. 646 ve Vřesině pro účely zdravotního střediska“
v podobě tří na sobě nezávislých ordinací.
Pro 9, proti 6, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato

12. Zápisy kontrolního výboru
K tomuto bodu programu vystoupil pan Ing. Jiří Augustin, který hovořil o provedené kontrole
veřejných zakázek (zápis č. 4/2016) a podotkl, že byly zjištěny závady. Dále řekl, že je nutné
změnit interní směrnici o zadávání veřejných zakázek.
O provedené kontrole zápisů z jednání zastupitelstva obce hovořil pan Ing. Tomáš Mičaník,
který konstatoval, že byly zjištěny jen drobné nedostatky (značení příloh, nepřiložené
znalecké posudky).
Dále pan Ing. Tomáš Mičaník řekl, že kontrolní výbor doporučuje, aby ve vyhlášce obce
Vřesina č. 3/2015, která ukládá zastupitelstvem obce mj. projednat min. 1x za 6 měsíců stav
požární ochrany v obci, byl tento požadavek vypuštěn. Kontrolní výbor navrhuje, aby se
projednala problematika požární ochrany v obci 1x za 12 měsíců a samozřejmě vždy po
závažné události mající vztah k požární ochraně v obci.

Dále se přihlásil do diskuze pan Jan Fučík a to ohledně kontroly obecní policie. Odpověděl mu
pan In g. Martin Lička, který řekl, že problematikou obecní policie se už zabývali, avšak pan
Fučík nebyl přítomen.
13. Zápisy finančního výboru
Zápis finančního výboru č. 13
Téma : kontrola dle „podnětu ke kontrole“
K tomuto bodu programu vystoupil pan Ing. Petr Řeháček a řekl, že kontrolované veřejné
zakázky jsou v souladu se zákonem. Dále podotkl, že drobné zakázky mohly být realizovány
levněji. Takový postup umožnila nová směrnice č.2016/1.
Dále pan Ing. Petr Reháček hovořil o tom, že vzhledem k personálním změnám ve vedení
obce a k ochotě současného vedení upravit vnitřní směrnici č. 2016/1 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, navrhuje finanční výbor úpravu části zápisu č. 13 – návrhy na
opatření a to tak, že původní návrhy na opatření se ruší.
Dále pan Ing. Řeháček sdělil ostatním, že byl zpracován Dodatek č. 1 FV č. 13, kde byly
změněny návrhy na opatření.
K návrhu Opatření č. 1 vystoupil pan Ing. Miloslav Bocan, který řekl, že neví kde je dodatek
č. 1 ke smlouvě s firmou Jankostav.
Pan Ing. Petr Nedělník poznamenal, že částka 90 tisíc korun neměla být firmě vyplacena.
Paní Ing. Michaela Roubíčková objasnila situaci s tím, že částka vyplacená společnosti
Jankostav odpovídala smluvně ujednané částce, pouze faktura byla firmou chybně označena
jako podléhající Dodatku č. 1. Zřejmě z toho důvodu, že v té době bylo jasné, že byly
provedeny vícepráce a Dodatek č. 1 se uzavírat bude.
Po diskusi se přistoupilo k hlasování k jednotlivých opatřením.
Opatření č. 1 : ZO ukládá Ing. Miloslavu Bocanovi (v době realizace zakázky radní obce
starající se o stavební záležitosti) objasnit fakturaci více práci za 91.565,- Kč, dle
neexistujícího dodatku č. 1 ke smlouvě s fa Jankostav z 13. 6. 2016.
Termín : nejbližší zasedání ZO
Pro 13, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato
Opatření č. 2 : ZO ukládá radě obce zpracovat harmonogram úprav komunikací na léta
2017-2018 a při zadávání oprav postupovat dle tohoto harmonogramu
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
Opatření č. 3 : ZO ukládá radě obce odstranit nedostatky ve smlouvě 05/01/2016
z 13.5. 2016 s fa Ingesta o zpracování projektové dokumentace pro přemístění sběrného
dvora a informovat ZO o stavu jednání s uvedenou firmou
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato

Opatření č. 4 : ZO ukládá Ing. Michaele ‚Roubíčková (v době zakázky starostka obce), aby
zdůvodnila překročení celkové smluvní ceny odsouhlasené radou při zakázkce „pořízení
obecního mobiliáře“ o 49.879,- Kč, jenž bylo následně řešeno dalšími objednávkami.
Termín : nejbližší zasedání ZO
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
Opatření č. 5 : ZO ukládá Ing. Michaele Roubíčkové (v době realizace zakázky starostka
obce), aby zdůvodnila fakturaci 11.858,- Kč za přípravu umístění loga obce na lavičky, které
nebylo nikde sjednáno. Termín : nejbližší zasedání ZO
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 –usnesení bylo přijato
Opatření č. 6 : ZO ukládá panu Pavlu Pokornému (v době realizace zakázky místostarosta
obce), aby zdůvodnil výběr fy Rudolf a Fy Rudolfova pro realizaci zahradnických zakázek
v obci a vysvětlil, proč nebylo zodpovědnou osobou reagováno např. na cenové rozdíly
mezi běžnou a nabídkovou cenou u stejných materiálů v různých nabídkách, resp. na
cenové rozdíly u stejného materiálu v jedné nabídce.
Termín : nejbližší zasedání ZO
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
Opatření č. 7 : ZO ukládá radě obce , aby v souladu s programovým prohlášením
jednotlivých stran umožňovala účast „domácím“ podnikatelům v nabídkových řízeních
Pro 15, proti0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato
Opatření č. 8 : ZO ukládá panu Pavlu Pokornému (v době realizace zakázky místostarosta
obce), aby zdůvodnil naprosto nestandartního postupu při sjednávání a realizaci na uvítací
tabule v obci v celkové výši 142.950,- Kč, při kterých byla zcela proti běžné praxi
poskytnutá záloha ve výši 100.000,- Kč. ZO požaduje písemné zpracování chronologizace
celé zakázky a prověření zda a jak se na celé zakázce podílela „tzv. rychlá rota“, zda
položky instalace byly fakturovány v souladu s objednávkou a objasnění podezření, že
tabule nejsou umístěny na pozemcích obce.
Termín : nejbližší zasedání ZO
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – unesení bylo přijato
Opatření č. 9 : ZO ukládá radě obce, aby zprávu o plnění přijatých opatření podalo na
příštím řádném zasedání ZO (červen 2017).
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato
Zápis finančního výboru č. 14
Téma : kontrola poskytování dotací z rozpočtu obce za rok 2016
K tomuto bodu programu se přihlásil pan Ing Leopold Šíma, který řekl, že byly shledány
drobné nedostatky u žádosti (není vyplněn účel dotace atd.).
Pan Ing. Petr Nedělník podotkl, že každý si píše do žádosti co chce (špatně formulované
žádosti).
Dále pan Ing. Nedělník přednesl návrh na opatření a přistoupilo se k hlasování.

1. ZO ukládá radě obce informovat vhodnou formou jednotlivé organizace u jejichž
vyúčtování byly zjištěny nedostatky, jaké to jsou a aby je ve lhůtě 30 dnů opravily.
V případě, že tak upozorněné organizace neučiní, postupovat dle VPS.
Zodpovědná starostka obce, termín ihned
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato
2. ZO doporučuje radě obce zabývat se výhradami FV k VPS a zprávu o stanovisku
k těmto výhradám sdělit ZO na jeho příštím zasedání.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato

14. Volba člena kontrolního výboru
K tomuto bodu programu vystoupila paní starostka, která sdělila ostatním, že člen
kontrolního výbor pan Petr Martiník odstoupil ke dni 13. 4. 2017 z funkce.
Z tohoto důvodu musí zastupitelstvo zvolit nového člena kontrolního výboru.
Byl navržen pan Ing. Vladimír Drobík.
Poté se přistoupilo k hlasování. Při hlasování bylo přítomno 14 zastupitelů (Ing. Petr Řeháček
se krátce vzdálil).
Usnesení :
13-14-1 Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem kontrolního výboru pana Ing. Vladimíra
Drobíka.
Pro 13, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato
13-14-2 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje s platností ode dne přijetí tohoto usnesení
výši odměny člena zastupitelstva obce za výkon funkce člena kontrolního výboru v
maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce s tím, že příplatek podle počtu
obyvatel bude vyplácen jen jednou a to dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev v platném znění.
Pro 13, proti 0, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato

15. Směrnice rady obce o veřejných zakázkách malého rozsahu
S tímto bodem programu seznámila ostatní paní starostka, která řekla, že rada obce vzala na
vědomí připomínky kontrolního a finančního výboru a požádala FV o spolupráci k úpravě stávající
směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledkem je směrnice č. 2017/1, která je předkládána na vědomí ZO.
Obsahem této směrnice jsou především finanční limity zakázek a způsob jejich zadávání:
1) Do 50 tis. Kč: – v pravomoci starosty obce s dodržením zásad dobrého hospodáře
2) 50 tis. Kč – 500 tis Kč: rada obce na základě min. dvou nabídek

3) 500 tis Kč – 2 mil. Kč. (služby) / 6 mil. Kč: (stavební práce) rada zadává k vypracování cenové
nabídky min. 3 uchazečům s tím, že výběrová komise je nejméně 3 členná, členem bude vždy
zástupce kontrolního nebo finančního výboru
Sjednávané objednávky jsou vždy písemné.

16. Úkoly pro finanční výbor a kontrolní výbor
S tímto bodem programu seznámil přítomné pan Ing. Martin Lička, který přečetl úkoly, které předkládá
rada obce finančnímu a kontrolnímu výboru ke splnění.
Do diskuze se přihlásil pan Ing. Petr Řeháček, který se zeptal, co má kontrolovat.
Paní Ing. Michaela poznamenala, že pan Ing. Ručka pracoval na dohodu o provedení práce.
Dále pan Ing. Martin Lička řekl, že jsou nejasnosti v mobilních číslech. Na to mu odpověděla paní Ing.
Michaela Roubíčková a to, že se jedná o další telefonní čísla pro policisty.
Dále se diskutovalo ohledně vymáhání škody, která vznikla při přestavbě mateřské školy.
Pan Ing. Bocan řekl, že dle smluv nelze vymáhat. Pan Ing. Nedělník podotkl, že je povinností obce
vymáhat škodu. Pan Mgr. Kučera sdělil ostatním, že je velmi složité se domáhat náhrady škody.
Po diskuzi se přistoupilo k hlasování.
Usnesení :
13-16-1 Zastupitelstvo obce Vřesina pověřuje finanční výbor kontrolou smluv, faktur a vykonaných
prací administrátorů počítačové sítě na obecním úřadu Vřesina za roky 2015 – 2017 a
předložení výsledků do 15. 6. 2017.
Pro 11, proti 0, zdržel se 4 – usnesení bylo přijato
13-16-2 Zastupitelstvo obce Vřesina pověřuje kontrolní výbor kontrolou smluv, plnění, využití služeb
a srovnání cen hlasových a datových služeb pro obecní úřad Vřesina a předložení výsledků
do 15. 6. 2017.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato
13-16-3 Zastupitelstvo obce Vřesina pověřuje kontrolní výbor kontrolou výstupů poskytnutých obci
a plněním smlouvy se společností BeePartner a. s., se sídlem nám. Svobody 527, 739 61
Třinec a předložení výsledků do 15. 6. 2017.
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 – usnesení bylo přijato

17. Zpráva o činnosti rady obce

Zprávu o činnosti rady obce přednesl pan prof. Vladimír Vašinek.
Jeho zpráva je přílohou zápisu.
18. Diskuze
Do diskuze se přihlásil pan Ing. Vladimír Bárta a přednesl ostatním dopis paní Ing. Michaely Roubíčkové
tohoto znění :

„Vážený pane inženýre, na posledním zasedání zastupitelstva obce Vřesina jste mne nazval lhářkou. A
to proto, že jsem zmínila fakt, že realizaci sochy dle předlohy akademického malíře Ivanského, kterou
Vy jste prosadil do rozpočtu pro rok 2017 ve výši 300.000,-Kč zamítlo již bývalé vedení (v čele se
starostou Kopeněm). V příloze proto zasílám zápis z jednání RO č. 97/2014 ze 3. 2. 2014. I přesto, že je
zde uvedena diametrálně nižší cena, bývalá rada jednomyslně odmítla dílo realizovat a instalovat.
Žádná další rada o tomto tématu za mého působení nejednala a žádná další rada nic jako její realizaci
a instalaci nechválila. Z tohoto důvodu Vás žádám o veřejnou omluvu, kterou očekávám na
následujícím zasedání zastupitelstva obce Vřesina!
Dále bych chtěla požádat o nalezení e-mailu, kterým jsem Vám (dle Vašeho vyjádření) nabízela funkci
místostarosty (jak jste na zasedání ZO tvrdil) a kterým Vám jako kompenzaci nabízím výše zmíněnou
realizaci sochy. Pokud za tento příslib (dvojnásobný) považujete formulaci“ tuším, že dokážeme najít
shodu“, žádám také o omluvu č. 2!
V případě, že se nebudete ochoten omluvit veřejně na následujícím zastupitelstvu obce, budu
požadovat omluvu minimálně prostřednictvím Vřesinských novin“.
Po přečtení dopisu se pan Ing. Vladimír Bárta paní Ing. Michaele Roubíčkové veřejně omluvil.
Do diskuze se přihlásil pan Ing. Vítězslav Martiník, kterého zajímalo, zda je již obsazeno místo na
pracovníka referátu výstavby. Paní starostka odpověděla, že je přihlášen jen jeden kandidát.
Pan Bc. Jan Fučík se zeptal, zda bude obnovena vesnická olympiáda. Odpověděl mu pan Krahulec, který
řekl, že nikdo není ochoten závodit (musel se doprošovat).
Pan Ing. Mičaník měl dotaz ohledně dodržování nedělního klidu. Na to reagoval pan Ing. Vl. Bárta, který
řekl, že byla vyhláška od roku 1990-1991, ale byla zrušena.
Pan prof. Vašinek řekl, že je třeba oslovit občany, zda si to přejí.
Paní Mgr. Miloslava Sachová měla připomínku ohledně zřízení nových laviček v parku. Uvedla, že je
tam nasypán drobný kačírek, který je nepraktický na udržování čistoty. Odpověděl jí pan Pavel Pokorný,
který řekl, že kačirek by měl časem ztvrdnout.
Paní Sachová dále upozornila, že je na stromech hodně jmelí. Pan Ing. Jiří Augustin řekl, že už se na lípy
u hřbitova vypracoval dendrologický posudek.
19. Závěr
Protože další připomínky ani náměty nebyly, starostka obce v 19,40 hod. schůzi ukončila.

Ve Vřesině, dne 4. 5. 2017

Ověřovatelé zápisu : Ing. Vladimír Bárta

Ing. Michaela Roubíčková Ph.D.

………………………………….

…………………………………..

……………………………………..

……………………………………

Jitka Kozelková, starostka

Ing. Jiří Augustin, místostarosta

