Zápis
z 11. náhradního zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 6. února 2017 v sále „Domu zahrádkářů“
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17.00 hodin. V okamžiku
zahájení schůze bylo přítomno 15 členů zastupitelstva obce.
Přítomno:

15 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny

1) Zahájení
Zasedání obce bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. Zahájila ho
starostka obce Ing. Michaela Roubíčková Ph.D. Konstatovala, že na zasedání jsou přítomni
všichni zastupitelé a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Uvedla, že zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce byl členy zastupitelstva obce řádně ověřen
a ze strany ověřovatelů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Dále sdělila přítomným, že toto zasedání bylo svoláno na základě žádosti hnutí Otevřená
radnice a požádala, aby další průběh zasedání vedl člen zastupitelstva obce z tohoto hnutí.
Navržen byl prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. Tento návrh schválilo všech 15 zastupitelů obce,
ujal se proto vedení dalšího průběhu jednání zastupitelstva obce. Ve svém úvodním slově
vysvětlil důvod svolání mimořádného zasedání, kterým bylo podle jeho slov neprojednání
plánovaných investičních akcí ze strany rady obce s ostatními zastupiteli před schvalováním
rozpočtu obce, situace kolem rozpočtového provizoria a následné šíření osobních útoků na
některé členy zastupitelstva (jeho úvodní slovo je přílohou zápisu).
Dále zastupitelé obce schválili všemi 15 hlasy veřejné hlasování.
Usnesení:
11.1/1 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejné hlasování.

2) Volba zapisovatele
Provedením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla všemi 15 zastupiteli obce pověřena
paní Pavla Bednářová.
Usnesení:
11.2/1 Zastupitelstvo obce pověřuje p. Pavlu Bednářovou provedením zápisu z jednání
zastupitelstva obce.
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3) Volba návrhové komise
Za předsedu návrhové komise byl navržen Ing. Martin Lička – pro 14 zastupitelů, 1 se zdržel
hlasování
Za 1. člena návrhové komise byla navržena p. Jitka Kozelková – pro 14 zastupitelů obce, 1 se
zdržel
Za 2. člena návrhové komise byl zvolen Ing. Petr Řeháček – pro 15 zastupitelů obce
Usnesení:
11.3/1 Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Martina Ličku předsedou návrhové komise.
11.3/2 Zastupitelstvo obce schvaluje p. Jitku Kozelkovou členem návrhové komise.
11.3/3 Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Petra Řeháčka členem návrhové komise.

4) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvolen p. Petr Martiník – pro 14 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
a p. Marcela Kudelová – pro 15 zastupitelů
Usnesení:
11.4/1 Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu p. Petra Martiníka.
11.4/2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu p. Marcelu Kudelovou.

5) Schválení programu zasedání
Prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. požádal o rozšíření původního programu. Tento upravený
program byl rozdán v písemné podobě všem zastupitelům obce.
Starostka obce Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. měla k tomuto upravenému programu
připomínku, že se neslučuje s původně předloženým programem v žádosti o svolání
mimořádného zasedání zastupitelstva obce, protože rozšiřuje radu obce o dalšího
místostarostu.
Prof. RNDr. Vladimír Vašinek odpověděl, že při hlasování o odměně bude navržena oběma
místostarostům ½ maximální odměny dle nařízení vlády, takže celkový objem odměn
zastupitelů obce se nezvýší.
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Dále požádala starostka obce Ing. Michaela Roubíčková Ph.D. o rozšíření předloženého
programu o další bod, a to odvolání z rady obce místostarosty Pavla Pokorného pro
nekompetentnost. Toto odvolání schválila rada obce na svém jednání dne 5. 1. 2017.
Ing. Vítězslav Martiník ji doplnil a požádal, aby odvolání místostarosty obce Pavla Pokorného
bylo zařazeno pod bodem 6).
Návrh Ing. Michaely Roubíčkové Ph.D. a Ing. Vítězslava Martiníka byl schválen 8 hlasy, 6
zastupitelů bylo proti, 1 se zdržel.
Ke schválení byl předložen tento upravený program jednání:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Odvolání Pavla Pokorného z pozice místostarosty a z rady obce Vřesina
Odvolání Ing. Vítězslava Martiníka z rady obce Vřesina
Odvolání Ing. Miloslava Bocana z rady obce Vřesina
Odvolání Mgr. Petra Návrata z rady obce Vřesina
Odvolání Ing. Michaely Roubíčkové, Ph.D. z pozice starostky obce a z rady
obce Vřesina
Stanovení počtu místostarostů
Volba 2. místostarosty obce Vřesina
Volba 1. člena rady obce Vřesina
Volba 2. člena rady obce Vřesina
Volba starosty obce Vřesina
Stanovení odměny místostarostů
Stanovení odměny nových členů rady obce
Závěr

Při hlasování souhlasilo všech 15 zastupitelů obce s výše uvedeným programem.
Usnesení:
11.5/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

6) Odvolání p. Pavla Pokorného z pozice místostarosty a z rady obce Vřesina
V tomto okamžiku požádal o slovo Ing. Petr Řeháček. Hovořil k zastupitelům a uvedl, že za
odvolání starostky rok a půl před volbami mohou všichni a určitě někteří litují, jak se chovali
a teď by jednali jinak. Řekl, že čas se bohužel nedá vrátit, chyběla snaha ke komunikaci a
požádal všechny, aby hlasovali podle svého svědomí a nedali se ovlivnit ve svém názoru.
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Všem zastupitelům předal dárek – šálu se znakem FC Vřesina, aby nezapomněli, že jsou
„vřešáci“.
Prof. RNDr. Vladimír Vašinek CSc. poděkoval za jeho slova a řekl, že je důležité připomenout
„za koho se kope“.
Při hlasování o odvolání p. Pavla Pokorného bylo pro 7 zastupitelů, proti 7 zastupitelů, 1 se
hlasování zdržel.
Usnesení nebylo přijato.

7) Odvolání Ing. Vítězslava Martiníka z rady obce Vřesina
Pro odvolání 8 zastupitelů, 6 zastupitelů proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení:
11.7/1 Zastupitelstvo obce odvolává z rady obce Ing. Vítězslava Martiníka.

8) Odvolání Ing. Miloslava Bocana z rady obce Vřesina
Pro odvolání 8 zastupitelů, 6 zastupitelů proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení:
11.8/1 Zastupitelstvo obce odvolává z rady obce Ing. Miloslava Bocana.

9) Odvolání Mgr. Petra Návrata z rady obce Vřesina
Pro odvolání 8 zastupitelů, 6 zastupitelů proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení:
11.9/1 Zastupitelstvo obce odvolává z rady obce Mgr. Petra Návrata.
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10) Odvolání Ing. Michaely Roubíčkové Ph.D. z pozice starostky obce a z rady
obce Vřesina
Pro odvolání 8 zastupitelů, 7 zastupitelů proti
Usnesení:
11.10/1 Zastupitelstvo obce odvolává z pozice starostky obce a z rady obce Ing. Michaelu
Roubíčkovou, Ph.D.

11) Stanovení počtu místostarostů obce
Pro stanovení 2 místostarostů hlasovalo 8 zastupitelů, proti bylo 7 zastupitelů
Usnesení:
11.11/1 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do konce tohoto volebního období budou
2 neuvolnění místostarostové obce Vřesina.

12) Volba 2. místostarosty obce Vřesina
Za 2. místostarostu obce byl navržen Ing. Jiří Augustin, který souhlasil.
Proti návrhu se ohradil p. Petr Krahulec s odůvodněním, že Ing. Jiří Augustin bydlí v Porubě.
Ten odpověděl, že má ve Vřesině trvalé bydliště, často je u rodiny a je členem místního
mysliveckého spolku. O tom, že bydlí v Porubě, už upozorňoval v době, kdy byl zvolen
předsedou kontrolního výboru a připomínky nikdo neměl.
Při hlasování bylo pro 8 zastupitelů obce, 6 bylo proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení:
11.12/1 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že druhým neuvolněným místostarostou obce do
konce tohoto volebního období bude Ing. Jiří Augustin.

13) Volba 1. člena rady obce Vřesina
Za 1. člena rady byl navržen prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., který souhlasil.
Při hlasování bylo pro 8 zastupitelů, 6 zastupitelů proti, 1 se zdržel hlasování
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Usnesení:
11.13/1 Zastupitelstvo obce volí prof. RNDr. Vladimíra Vašinku, CSc. členem rady obce
Vřesina.

14) Volba 2. člena rady obce Vřesina
Za 2. člena rady byl navržen Ing. Martin Lička. Také on s volbou souhlasil.
Při hlasování bylo pro 8 zastupitelů, 6 zastupitelů proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení:
11.14/1 Zastupitelstvo obce volí Ing. Martina Ličku členem rady obce Vřesina.

15) Volba starosty obce Vřesina
S volbou souhlasila také p. Jitka Kozelková, kterou navrhl za starostku obce Ing. Leopold
Šíma.
Při hlasování bylo pro 8 zastupitelů, 6 zastupitelů proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení:
11.15/1 Zastupitelstvo obce volí p. Jitku Kozelkovou starostkou obce Vřesina.

16) Stanovení odměny místostarostů obce
Po diskuzi o přesném znění usnesení bylo schváleno 8 hlasy následující usnesení,
7 zastupitelů bylo proti:
Usnesení:
11.16/1 Zastupitelstvo obce Vřesina stanovuje s platností ode dne přijetí tohoto usnesení
výši odměn za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši
½ maximální částky 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.
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17) Stanovení odměny členů rady obce Vřesina
Pro navržené usnesení bylo 8 zastupitelů obce, 7 zastupitelů bylo proti
Usnesení:
11.17/1 Zastupitelstvo obce Vřesina stanovuje s platností ode dne přijetí tohoto usnesení
výši odměny za výkon funkce člena rady obce ve výši maximální částky 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.

18) Závěr
Prof. RNDr. Vladimír Vašinek CSc. poděkoval zastupitelům za hladký průběh jednání a
občanům za účast s přáním, aby se v takovém množství zúčastňovali i dalších jednání
zastupitelstva obce.
Poslední slovo měla nově zvolená starostka p. Jitka Kozelková. Uvedla, že chce přispět ke
zklidnění situace v obci, poděkovala za důvěru a bude dělat vše pro to, aby důvěru
nezklamala.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.05 hod.

Ve Vřesině dne 8. 2. 2017

Zapsala: Pavla Bednářová

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

Petr Martiník

……………………………………………..

Marcela Kudelová

……………………………………………..

Jitka Kozelková

…………..………………………………..

