Zápis
z 15. zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 6.

září

2017 v sále,,Domu

zahrádkářtí'

Zasedžní zastupitelstva obce bylo zaháleno starostkou obce Jitkou Kozelkovou v 17:00 hodin.
V okamžiku zahájení schůze bylo přítomno 12 členůzastupitelstva obce.

Přítomno:

12 členůzastupitelstva obce podle prezenční listiny (v okamžiku
zahájeni) v 17:03 se dostavil Ing. Miloslav Bocan, v 17:10 se dostavila
Ing. Michaela Roubíčková, od tohoto okamžiku přítomno 14 člen.ůZO.
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Omluveni:
Neomluveni:

1. Zahájení
Zasedéníobce bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. I zákona o obcích. Zahájila ho
starostka obce paní Jitka Kozelková. Konstatovala, že na zasedáníje přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.Dala hlasovat o způsobu hlasování, zda
veřejně nebo tajně. Na dotaz starostky, kdo z členůZO souhlasí s hlasováním veřejným,
hlasovalo všech 12 zastupitelů.
Usnesení:

15.1lt Hlasování zastupitelů obce bude veřejné.

Pro 12, proti 0, zdržel se 0
17:03

- dostavil

se ing.

Miloslav Bocan, přítomno 13 členůZO

Dále starostka obce informovala přítomné, že v souladu s jednacím řádem a se ziákonem č.
12812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle § 16 má občan obce právo se vyjadřovat na
zasedéní zastupitelstva obce k projednávaným bodům. Rozprava ze strany občanůproběhne až
po rozpravě členůzastupitelstva obce k jednotlivým bodům. Následně bude přijato usnesení
k danému bodu.

2.

Volba zapisovatele

Pořízením zápisll z 15. zasedáni zastupitelstva obce byla na návrh starostky obce pověřena
pracovnice obecního úřadu paní Iveta Bártová, DiS.

Usnesení:

15.211Zastupitelstvo obce pověřuje provedením zápisu paní Ivetu Bártovou, DiS.

Pro 13, proti 0, zdrželse0.

3. volba

návrhové komise

Paní starostkavyzvalapřítomné zastupitele, aby podávali návrhy na předsedu návrhové komise.
Za předsedu návrhové komise bylanavrženapant Marcela Kudelová.
Usnesení:

15.311Zastupitelstvo obce volí předsedkyní návrhové komise paní Marcelu Kudelovou.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Členy návrhové komise byli navrženi Ing. Leopold Šímaa Ing. Petr Řeháček. O každém
z nawžených kandidátů se samostatně hlasovalo,
Usnesení:
15.3t2 Zastupitelstvo obce

Pro

13,

volí členem návrhové komise Ing. Leopolda Šímu.

proti 0, zdržel se 0.

Usneserií:
15.3/3 Zastupitelstvo obce

volí členem návrhové komise Ing. Petra Řeháčka.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Po skončen hlasoviání ještě starostka obce zopakovala složenínávrhové komise, kterou si
zastupitelé obce zvolili.

4.

Určeníověřovatelů zápisu

Starostka obce vyzvala zastupitele, aby podávali náwhy na ověřovatele zápisu. Ověřovateli

tohoto zápisu byli navrženi Ing. Vladimír Bárta a Ing. Vítězslav Martiník. O každém
z navtžených kandidátů se samostatně hlasovalo.
Usnesení:

ts.4tlZastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Bártu.
Pro 13, proti 0,zdrželse0.
Usnesení:
15.412

Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu Ing. Vítězslava Martiníka.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Starostka ještě zopakovala jména zvolených ověřovatelů zápisu a pokračovala přečtením
navrženéhopro gramu j ednrání.

Návrh programu:

1) Zahájení

2) Volba zapisovatele
3) Volba náwhové komise
4) Volba ověřovatelů zápisu
5) Obecně závazná vyhláška

obce Vřesina ě.2l20I7 o stanovení systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování
komunálních odpadů anakládání se stavebním odpadem na územíobce
Vřesina
6) Dohoda o vývoření společnéhoškolského obvodu
7) Program rozvoje obce na období 2015-2020
8) Rozpoětové opatření
9) Zápisy kontrolního výboru
I0) Zápisy finančníhovýboru
II) Závér

Ing. Vladimír Drobík požádal o zařazeni bodu do programu ZO, a to o přesun finančních
prostředků ve výši 300 000 Kč z § 3319 na § 3415, na v7užitívolného času dětí. Zároveřt
požádal o zařazení bodu, kteý se |ýkal článku ve Vřesinských novinách,,Manažér na obci".
Také by chtěl do programu ZO zařadit bod diskuse.
17z10

- dostavila

se Ing.

Michaela Roubíčkováo PhD., přítomno

1,4

členiZO.

paní starostka nechala hlasovat o každémnavrženémbodu zvlášť.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zaíazeníbodu .'Diskuseóó
zastupitelstva obce.
Pro 13, proti 0, zdtžel se I.
Usnesení bylo přijato.

do dnešního programu

Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod ,oStanovisko zastupitelstva obce
k výzvě Ing. Drobíka na článek ve Vřesinských novináchíú.
Pro 7, proti 0, zdržel se 7.
Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod ,,Přesunutí finančních
prostředků ve výši 300 tis. Kč z § 3319 Ostatni záležitosti kultury do § 3415 Využití

volného času dětí.

Pro 7, proti 4, zdržel se 3.
Usnesení nebylo přij ato.

Ing. Drobíka zde překvapilo, žeIng. Šímaa pan Petr Martiník, na minulém zasedáníhlasovali

pro a dnes ne,ptáse, zdazměnili stanovisko. Ing. Šímaodpovídá, že zménilnázor.

Ke schválení byl předložen tento upravený program jednání.

Návrh programu:

l)

Zahájeni
2) Volba zapisovatele
3) Volba návrhové komise
4) Volba ověřovatelů zápisu
5) Obecně závazná vyhláška obce Vřesina ó.2l20l7o stanovení systému
shromažďovtíní, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování
komunálních odpadů analrJádéní se stavebním odpadem na územíobce
Vřesina
6) Dohoda o vytvoření společnéhoškolského obvodu
7) Program rozvoje obce na období 2015-2020
8) Rozpočtovéopatření
9) Zápisy kontrolního výboru
I0) Zápisy finančníhovýboru
11) Diskuse
12) Závér

4

Pro 11, proti 1, zdrželse2.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

Tímto byly všechny úvodníbody
s

a

formality splněny

projednáním jednotlivých bodů programu.

a

zastupitelstvo obce začalo

5. Obecně závazná vyhtáška obce Vřesina č. 2l20l7 o stanovení systému
shromažďovánío sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na íruemíobce Vřesina.
Starostka obce předala slovo místostarostovi Pavlu Pokornému. Snažil se vysvětlit, proě se
musí Obecné závaznávyhláška opět schválit. PřipomnéI, že stávající místa pro kontejnery jsou
nedostačující,proto bylo r,ybudováno nové stání u Horní kapličky.

Ing. Martiník se zeptal, proč bylo místo lybudováno zroyna u Horní kaple, u parčíku?
Připomínal,že dalšístání pro kontejnery jsou pouze 300 metrů. Jsou poblížsebe 3 kontejnerová
místa, takže co 200 m budou kontejnery? Pan Pavel Pokomý opět vysvětluje situaci, že byly
kontejnery přeplněné, navýšený svoz odpadu, aní zvýšení počet kontejneru by nepomohl. Ing.
Martiník opět konstab$e, že je zvoleno špatné místo pro kontejnery, že je zde postaveno 7
domů, které to ruší.

Usnesení:

Vřesina schvaluje obecně závaznou lyhlášku obce Vřesina č.
212017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přeprary, třídění, využívánía
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územíobce
Vřesina ve znění dle příIohy č. 15_5_1.
15.5/1 Zastupitelstvo obce

Pro 1 0, proti 2, zdržel se 2.
Usnesení bylo přijato.

6.

Dohoda

o

vytvoření společnéhoškolského obvodu

Slovo si ponechala starostka obce Jitka Kozelková a vysvětlila, proč by měla by vytvořena
dohoda o vytvoření společného školskóho obvodu. S novelou školskéhozákona vznikla
povinnost pro obce zajistit podmínky pro plnění povinné školnídocházky dětem s trvalým
pobýem v obci. Jelikož Vřesina nemá druhý stupeň, musí vYvořit společný školský obvod a
zajistit tzv. spádovou školou. Jedná o Základní školu v Klimkovicích, kde po 5. třídě odchazi
většina žak.ůdo Klimkovic. K tomuto bodu jsou dvě usnesení.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo vytvořit společný škols\ý obvod s městem
Klimkovice, se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ:00298051 v souladu
s ustanovením § 178 odstavce 2 zákona č. 56112004 Sb. o předškolnímo základním,
střednímo rryššímodborném a jiném vzdělávánío ve znění pozdějšíchpředpisů.
1,5.611

Pro 14, proti 0, zdrželse0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesení:

Vřesina schvaluje Dohodu o vytvoření společnéhoškolského
obvodu s městem Klimkovice se sídlem Lidická '!,,742 83 Klimkoviceo IČ:00298051 ve
znénídle přílohy č. 15_6_1 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou jejím podpisem.
15.612 Zastupitelstvo obce

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

7. Program

rozvoje obce na období 2015-2020

Starostka obce předala slovo Ing. Augustinovi.

Ten se snažil zastupitelstvubliže vysvětlit Dodatek č. 2. k plánu rozvoje obce, který doplňuje
to, co již bylo rozjeto, a to je vybudovrání objektu zdravotního střediska v budově byvalé
Jednoty. Na to se váže oprava v budově hasičskézbrojnic, ďůIežiténqít využití, např. byty pro
seniory atd.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje Dodatek č. 2 k Programu rozvoje obce ve
znění dle příIohy 1,5_7_1.
15.711,

Pro 11, proti 0, zdrželse3.
Usnesení bylo přijato.

Druhým dokumentem je akčníplén, který je pto 2 až 3 roky. Největším nákladem budou
jednoznačně náklady na opravy kanalizaci. Dalšíminráklady budou také rozjeté akce, kterými
jsou rozšířeníkapacity hřbitova a vybudování nového dětského hřiště na bývalém hřišti DTJ a
dalšíchněkolik objektů. Ing. Drobík se ptá, v jakém rozsahu se plánují opravy komunikací. Ing.
Augustin odpovídá, že opravy komunikací se budou týkat ulic Prostorná, Slepá a ulice KŤížová,
na které budou samostatné projekty, musí se zde r,yřešit odvodnění komunikace.

Ing. Drobík vznesl ďotaz, proč je opět v akčnímplránu zahrtut bod PC04.01, když se na
minulém zasedéní zastupitelstva obce rozhodlo, že se architektonická soutěž řešit nebud e, že to
bude pro dalšívolební období. Pavel Pokorný odpověděl, že vprogramu rozvoje obce být
miže, i kdyby se nerealizovaI, že se jedná pouze o program, který by se mohl v budoucnu i
rozšířit. Ing. Augustin také dodává, že tento akčníplan není závazný, ie to plán do budoucna,
ale zaséůtnei do dalšího volebního období. Ing. Roubíčkovápodotýká,žejiždříve rozjeli velice
důležitéakce, ale ty dotráhnuty nebyly. Tedy se ptá,zda jeto závazný dokument nebo není? Ing.
Augustin říká, že by mohly nějaké akce vypadnou nebo naopak.
Ing. Řeháček se dotazoval na rybudování pěšin v okolí rybníku v Oši. Nejprve by mět být
vyřešen přístup k rybníku, ale ne budovaní nových staveb zastávající. Pěšina k rybníku by byla

určitě účelná,zeptal se, jestli se neuvažuje o opravě do konce letošníhoroku? Ing. Augustin
odpověděl, že pruchod r,yčistírychlá rota obce a termínem zpruchodnění do konce roku. Ing.
Řeháček se opět ujišt'uje, že se dostanou k rybníku suchou nohou. Dalšímdotazembylo, co by
chtěli postavit? Ing. Augustin odpovídá, že nahradit stávajíci objekty norli,rni, jež jsou
v majetku obce. Ing. Řeháček připomíná, že by se obec měla domluvit se současným nájemcem
SNAR, zda se bude mít i nadále zájemo prodlouženínájemní smlouvy. Měli by dopředu vědět,
co se bude dít. Proběhne společnéjednání. Měly by tam stát tři objekty. Jeden znich by mohl
sloužit skautům, jako loděnička a dalšíby mohly bft v nájmu SNAR. Pavel Pokorný pozval
Ing. Řeháčka na radu obce, kde se projedná pronájem SNARu. Ten uvádí, že by měli bý
pozváni i skauti, kteří by se vyjádřili k tomu, zdaby měli zájem o pronájem objektu.
Ing. Martiník, také uvádí, že je nesmysl dříve stavět za 0,5 mil. Kč, než vyřešit příchod
k rybníku v Oši.
Ing. Řeháček se zeptal na stav hraze,Konstatuje,žehráa jeve velmi špatném stavu, nejprve by
se měl vyřešit její stav

apotom uvažovat co dále. Ing. Augustin odpovídá,že jedná o stavu
1T áze s povodím Odry, kteří jsou ochotni s námi spolupracovat. Zkoušeli dohledat
nejaktuálnější materiály o star,.u ltréze, ale neúspěšně.
Ing. Řeháček tvrdí, že jsou priority postaveny špatně, prvně by se měla vyřešit cesta, potom
hraz a pozemky v okolí rybníku. Hráz je ve špatnémstavu několik let, ročně přibfvá několik
cm bláta. Mělo by se vyřešit i odbahnění rybník, možná by mohla bý i nějaká dotace. Pan

Krahulec Petr sděluje, že se bude v nejbližšídobě bagrovat rybník v Klimkovicích, že bychom
se měli zkusit zeptat. Ing. Augustin připomíná stav rybníku Kačiáku, kteý by si takové
vyb agrován i zasloužil také.
Ing, Roubíčkováse ptá, zdamá rada obce rozjednané nějaké akce na dotace. Ing. Augustin
reaguje na otázku s tím, že dotace nakanalízace nejsou a v našísituaci by nebylo reálné.
Ing. Roubíčkovávznesla dalši dotaz, a to na sociální politiku. Uvádí, že 2 - 3 byty budou
nedostačující,že by mohlo by,t pro obec našívelikosti bytů více. Sociální zákon nebyl
schválený, odpověděl Ing. Augustin.

Ing. Martiník se dotazqe, kde bude vybudován chodník o délce 2600 m. Ing. Augustin
lrysvětluje. chodník směr Vřesina-Poruba uvítal, i souhlas zastupitelů, s tím že to bude drahé,
ale potřebné. Ing. Roubíěková doplňuje, žetuto věc mělo rozlednáno i minulé vedení.

Ing. Bárta nawhl z harmonogramu oprav komunikací vyřadit ulici Msgr. Tomáška a nahradit

ulicí Malá Strana, která to potřebuje daleko více. Bylo mu odpovězeno, že by
ulici Malá Strana oprava kanalizace.

ji

se mohla dělat na

Občan Staněk vznášídotaz, zda bychom nechtěli raději slušnémastixové cesty než chodník.
Ing. Augustin odpověděI, že tento povrch je velmi nákladný.

Usnesení:
15.712 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje aktualizovaný
rozvoje obce na |éta20l8-2019 dle přílohy l5_7 }

Akčníplán k realizaci Programu

Pro 8, proti 4, zdrželse2.
Usnesení bylo přijato.

8.

Rozpočtovéopatření

Starostka obce předala slovo Ing. Martinu Ličkovi. K tomuto bodu připravila materiály paní
Jana Rašíková - účetníobce, která to do materiálů velmi dopodrobna rozepsala a zdůvodnila.
Zeptal se, zda má k tomu někdo nějaké otazky? Oč se jedná se snažil Ing. Lička podrobněji

vysvětlit přítomným občanůmVřesiny. K tomuto bodu jsou také dvě usnesení.

Usnesení:

15.8/1 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovéopatření č. 512017 dle příIohy číslo
15_8_1.

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje sníženípříspěvku zíízenépříspěvkové organizaci na
rok 2017 pro Zák|adní školu a Mateřskou školu Vřesinao příspěvková organwace, okres
Ostrava-město o částku 228 350,- Kč.
15.812

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato
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9.

Zápisy kontrolního výboru

Zápisy o provedené kontrole zápistt rady obce a zasilpítelstva obce, které prováděl pan
Mičaník,byly dodány až těsně před dnešním zash,lpitelstvem. Potom dostala slovo Ing.
Roubíčková, předsedkyně kontrolního výboru.
Nejprve se vyjádřila kZápísu kontrolního výboru č. Il20I7 o provedené kontrole, ke smlouvě
se společností BEEpartner, a.s.
Závěr: bez opatření

Poté se Ing. Roubíčkovávyjádřila k zápisu ě. 212017 o provedené kontrole smluv, plnění a
ryužitíslužeb a srovniání cen hlasových a datových služeb pro obecní uřad Vřesina. Uvedla, že
vše bylo řádně odevzdtíno bývalým vedením. Ing. Augustin se ptá, zda proběhlo qýběrové íízeru
na dodavatele služeb. Proběhlo srovnání služeb od T-Mobile a 02, vše bylo v materiálech na
minulém zasedéní zasfupitel stva.
Závěr: Kontrolní výbor doporučuje radě obce zvéĚit zrušení nerryrržívanýchtelefonních čísela
datových služeb,

Slovo dostal pan Tomáš Mičaník.Nejprve vysvětlil, co bylo ke kontrole předloženo, jednalo se
o zápisy z jeďnání rady obce v období II.4.2016 do 16.5.2017 azápisy z jednání Zastupitelstva
obce od 10. zasedání do 13. zaseďání zastupitelstva obce. Předmětem kontroly byly podpisy
starosty a místostarosty, poě§ přítomných členů,schválený pořad jednání, pruběhy a výsledky
hlasování, píijatá usnesení, termíny, kontrola příloh a kontrola plnění ukolů.
Konstatoval, že by bylo dobré uvádět datumy provedení zápísu, které mají bý ze zákona
provedeny do 7 dnů. Zápísy ze zastupitelstev obce jsou s datumy v pořádku. Také by měly čísla
příloh souhlasit s provedenými zápisy. Zapis zrady obce nebyl splněn ve dvou případech, a to
problematika okolí rybníku v Oši a snaha Ing. Kopeně zpřístupnit veřejnosti všechny vrstvy
aplikace Gobec. Poukázal také na vyhlášku č.3l20I5 o požární ochraně obcí, kde je uvedeno,
že by měla být pravidelně projednávána v radě obce, ale inazastupitelstvu obce,tzn. I x za 12
měsíců. Ing. Bednářová sdělila, že tato vyhláška není zase tak stará a na přípravě se podíleli i
vřesinštíhasiči.

Mgr. Kučera doporučil celý proces změny vyhlášky zjednodušit tak, ať rada obce nawhne
změnu lyhlášky a poté předloží zastupitelstuu.

10.

Zápisy finančníhovýboru

Nejprve se projednával zápis č. 19, slova se ujal Ing. Řeháček.

Poukazoval na cenu stočného,kterou platí občanéVřesiny, cena by měla b;it vyšší.Obec
doplácí zhruba82O 000 Kč ročně, proto by se mělo stočnézvednout, Mluvil o čtyřech oblastech,

kde by mohlo dojít ke změnárt, aby se ztráta snížila.První oblastí jsou balastní vody, zde by
mohl danou problematiku vyřešit odborník. Dalšímkrokem by mělo bý jednání s OVaKem,
určit vhodnou dobu měření prutoku vod, či stanovit paušální hodnoty třeba na dobu 5 let, m3 se
neustále zvedají. Také by mělo dojít k jednrání s Ing. Jarošem, který by měl b|t u probíhajícího
měření, abychom měli kontrolu ze strany obce. A v neposlední řadě by mělo dojít ke zvednuti
ceny stočného.

O slovo se přihlásil Ing. Augustin, který měl také několik poznámek.
Balastní vody - jlž na 14. ZO se řešil problém balastních vod, víme, že je problém u Horní
kapličky. }i4ožná by bylo dobré zadattojako studii třeba na vysokou školu, také by připadalo
v úvahu rekonstrukcekanalizace. Také si je jistý, že SMVaK cenu nesníží.

Má za to, že Ing. Jaroš byl na měřeních s OVakem přítomen - termíny měření určuje OVak.

Nechali jsme si zaslat z hydrometeorologického ústar,u posudek, Dalšíměření by mělo probíhat
teď v září.Ing. Augustin sděluje, žeIng. Jaroš se opravdu stará, reporty za odvedenou práci by
mohl podávat. Cena stočnéhoby se měla zqýšit, každý rok zasílá OVaK doporučeníceny
stočného.Cena stočnéhose určitě zvedne o nějakou ěást. O problémech skanalizacemi víme,
nráklady nakanalizace byly předběžně vyčíslenyna 14 milionů korun. Také by se měla udělat
píeložka,která j e j ednim z dlouhotrvaj ícíchproblómů.
Ing. Roubíčková podotýká, želng. Řeháček předložil car papíru. Také zdtraznila,že se měření

zúčastnilaspolečně s Ing. Jarošem. Řekla, žeIng. Nedělník má nepravdivé informace aIže.
Ing. Roubíčková dále upozorňuje finanění výbor, že porušil zákonč. 128/200 Sb. o obcích, kdy

provedeného zápisunebylo vyjádření dotčenéosoby, kterou byla ona.
Také vysvětlila, proč měření v roce 2016 proběhlo až na podzim, protože bod P3 byl umístěn

na soukromém pozemku p. Kačmaróika, tudížvždy potřebovali souhlas se vstupem na
pozemek. Pan Kačmaíčík
umožnil vstup někdy ažza2 ažtřitýdny, poté zase nebylo bezdeštné
období pro měření. Po dohodě s OVaKem byl bod měření P3 přemístěn na obecní pozemek.
Takže se v roce 2016 méřilo, jen to není uvedeno v tomto zápise. Ing. Nedělník se domnívá,
že se v roce 2015 a 2016 nikdo měřeních nezúčastňoval, tudížnebyla ze strany obce
,,kontrolov ánďo, v žádnémzáryíse o měření není Ing. Roubíčková podepsána.

V roce 20l6probíhalo měření v
co půl roku)

-

zde byl nárust 30

al2.měsíci, došlo v rozporu s OVaKem (mělo byprobíhat
000 cm3, nikdo se nezabýval takovým velkým nárustem.

10.

V lednu

2017 se kontaktoval OvaK, aby doložilizaměření. které probíhalo v říjnu 2016. V roce
jsme
2017
za rok 2016 zaplatili zhruba 600 000 Kč, za rok 20l] zaplatíme odhadem také
600 000 Kč, tudížnám odplave I 200 000 Kč do kanálu.

O slovo se přihlásila Ing. Roubíčková,uvedla, že v roce 2014 žádnéměření neprobíhalo,
protože se byvalý starosta nestaral. Ing. Nedělník uvádí, že se nestaral nikdo také v roce 2016.
Ing. Roubíčková sděluje, že je ve hrozně špatném stavu kanalizace na ul. Selské, kde se zved|
i počet nemovitostí. Situace se neustále vyvíjíaohrazuje se proti tomu, ženic nedělali.
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Ing. Nedělník mluví o udržitelnosti kanalizace, v ceně by mělo

bý

zahmuty náklady spojené
s údržbou,opravou, ale i investicí do obecní kanalizace. Vše podrobněji rozepsal do plánu
rozvoje obce. Zastupitelé by si měli uvědomit jaká je situace, a co všechno potřebujeme.
Ing. Roubíčková připomíná, že ťtnančnívýbor opět porušuj e Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Pan Mičaníkpodotýká, že rok20l5 byl výjimečný, byly minimální dešťovésráňky.

Zde podotýká ještě Ing. Nedělník, že kontrolní
dříve, ale až těsně před zastupitelstvem obce.

ýbor porušil zákontím, že nepředložili zápis

Ing. Řeháček jednotlivě přečetl návrhy na opatření, lce každému se hlasovalo zvlášť.

Usnesení:
15.10/1

ZO ukJádá radě obce zadat studii sníženímnožstvíbalastních vod v kanalizaci.

Termín 12l20l7.

Pro 14, proti 0, zďrželse0.
Usnesení bylo přijato

Usnesení:

ZO

ul<ládá radě obce jednat

o způsobech sníženíostatních nákladů na provozování
kanalizace, jako jsou ceny sestav SMVak, ceny měření OVak, půlročnívyúčtování,vymáhání
pohledávek apod. Termín z 12D0l7
15.1012

Pro 14, proti 0, zdržel se

0.

Usnesení bylo přijato

Usnesení:

15.I0l3 ZO ukládá radě obce zajistit účastpověřených zástupců obce na měřeni odpadních vod
OVakem , kteří budou aktivním působením ovlivňŇat výsledky měření např. dozorem nad
bezdeštným obdobím

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

11,

Usnesení:

l5.10l4 ZO ukládá radě obce vstoupit do jednání s OVakem s cílem snížitdopady měření roku
2016 pro účtováníroku 2017 a měření zčervna2017 pro rok 2018. Jednat s poskýovatelem o
případnéúpravě dohody např. stanovením paušálního množství odpadních vod na základě S-ti
letých čísels tim,že k dalšíúpravě paušálů by došlo po určitémzvýšenípočtu domů v obci. Dále
pak vyjasnit problematiku kontrolního místa P5.Termín z12l20l7

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Usnesení:

ZO lkJádá radě obce seznámit správce kanalizace s dohodou s OVakem a s povinnostmi
lyplývajícíze zastupování obce. Upravit smlouvu se správcem tak, aby jeho činnost byla lépe
kontrolovatelnáo provést úpravu hodinových sazeb a paušálu. Termín :l2l20l7
15.10/5

Pro 9, proti 0, zdržel se 5.
Usnesení bylo přijato

Usnesení:

ZO ukládá radě

obce připravit návrh na úpravu stočnéhopro občany s platnosti
1.1.2018 a návrh na dalšípostup v této problematice v dalšíchletech. Termín : 1212017
15.10/6

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato

Usnesení:
15.1017

ZO ukládá radě obce uložit správci kanalizace zpracování aktuálních potřeb oprav

a

budování nových kanalizačních sítído roku 2020 a za[rnout potřeby do střednědobého výhledu.
Termín z1212017

Pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato
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Projednání zápisu č. 15

U slova zůstal Ing. Nedělník a vyjádřil

Kontrola zadáru a
provedení rcvitalizace parčíkuu hasiěské zbrojnice - jednalo se především o firmu Rudolfová,
vyčíslenozhrllba na 590 000 Kč, rozhodnutí o l}běru ťrrmy, která revitalizaci měla provádět,
mělo bft rozhodnutím rady obce, nikoli Ing. Roubíčkové,jak bylo v tomto případé.Zde
podotýká, že došlo k pochybení ze sftany bývalé starostky a postup nebyl správný. Části
projektu byly zámérně rozděleny, aby nepřesráhly částku 500 000 Kč. Tímto došlo k porušení
zákona o veřejných zakazkách a vnitřní směrnice o zadávžní veřejných zakazkách, Ing.
Nedělník podotkl, že se v tomto případě se měla Ing. Roubíčkovázqímat a zároveň se k tomu
se k zápisu finančníhovýboru č. 15.

vyjádřit.
Ing. Roubíěková oponuje Ing. Nedělníku, že došlo pochybení u někoho jiného, tím měla na
mysli Pavla Pokomého. Ten upozorňuje, že několikrátžádal, aby mu byly faktury před úhradou

dány ke kontrole, ale Ing. Roubíčkováto vždy neprovedla, měla kontrolovat a ne, jen tak
podepisovat - jednalo se o podepsanou fakturu ve qiši I04 923 Kč, na kterou nebyla vypsána
objednávka. Zde podpořil Ing. Roubíčkovou Ing. Martiník.
Starostka zklidnila situaci a Ing. Nedělník přešel k dalšíčásti zápisu č. 15, ěímž1e kontrola
odměňování zaměstnanců obce. Zaměstnanci obce dostávají dvakrát ročně odměny. Ing.
Nedělník se domnívá, žeby se to takto praktikovat nemělo. Odměny ano, ale jinak. Někomu
více, někomu méně. Toto je odpovědností starosty, že se to někomu líbit nemusí.

O slovo se přihlásila Ing. Bednářová. Tato praxe je v obcích zcelabéžná.Někdo dává odměny
měsíčně,půlročně,ale i ročně. Rozhodnutí je věc starosty. Podotkla, že se zúčastnilaškolení,
které prováděl doktor Trylč z ministerstva financí. Když vznesla dotaz na odměňoviání
zaměstnanců, bylo jí sděleno, žetato praxe je stejná i na ministerstw financí ,aže je to opravdu
záležitost pouze starosty a je na jeho rozhodnutí kolik, komu udělí. Také se zmínila, že 13. a
14. pla§ jsou už dávno zrušeny. Závét Ing. Nedělníka" mžtme zato,že tato praxe není správnď',
neni žádný závěr kontrolního orgánu, ať konkrétně napíše,kteý zákon a paragraf je tímto
porušen. Také připomněla finančnímui kontrolnímu výboru, žetakénedodržujíZákono obcích
ó. 12812000 Sb., § 119 odst. 4 a odst. 5.
Ke slovu se přihlásil občan Vřesiny pan Staněk, dotázal se zastupitelstva obce, zda je normální,
aby si starostové r,rypláceli odměny k jubileu, naráůel na Ing. Roubíčkovou, která mu sdělila, že
to zékon umožňuje apředchozí starosta si odměnu vyplatil také. O tomto musí také rozhodnout
í rada obce. Také podotknul, že by mohla obec vyplácet kažďému ze Vřesiny, kdo by měl
jubileum.
Slova se ujal Ing. Šímaa upozornil tng. Roubíčkovotr,že se měla k zápisu č. 15 vyjádřit.
Ing. Roubíčková odpověděla, že se nevyjádřila, protože ji o to nepožádal finančníýbor.
Ing. Nedělník se vrací k prvnímu bodu tohoto zápisu a opět připomíná, že to je proti zákonu.

Zastupitelstvo obce Vřesina bere zápis č. 15 na vědomí.
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11.

Diskuse

Program jednání byl vyčerpán a místostarosta Ing. Augustin se ďoténal, zda má někdo ze
zastupitelů či hostů nějaký bod do diskuze. Zrekapituloval, co vše se od minulého zaseďání
zastupitelstva obce podařilo ztealizovat, ěi dokončit. Ing. Bárta méI dotaz na umístěnívítacích
tabulí, odbor výstavby Městského uřadu Bílovec v minulosti nepovolil umístění tabulí,
dotazoval se, zda jsou dnes v uzemnímplánu.

Slovo si vzalaještě Ing. Bednářová,I<terá popsala dřívějšístav okolo kontejnerů na tříděný
odpad. Dříve bylo kolem kontejneru naskládáno několik p},tlů, které si již nevlezly, některé
odpadky se válely po cestě, dokonce inazal. adě. Kontejnery před domem se jí také nelíbí,ale
urěitě je to lepšínež dříve. Přišla s návrhem na řešenítéto situace, a to zakoupení pýlů do
domů, následné naplnění a zanechání před branami, které by potom firma odvezla. Lidé by si
naopak rozmysleli, co kam a jak vyhodí. V dnešnídobě nejsou lidé vychovaní.
Pan Petr Krahulec se ptá, zda jsou nové cesty v pořádku, zdají se velmi pórovité.

vrátil zpétktématuťesinských novin, je to smutné, co se tam píše.Ing. ŘanaOet
se ptal, kdo přišel s tímto rozhovorem. Podotýká, že on je 8 let vedoucím finančníhovýboru,
Ing. Nedělník taktéža s nimi nebyl žádný článek. S asistentem, ktery byl ve funkci 2 měsíce
byl članek. Ing. Bárta vysvětlil, že na předposledním zastupitelstvu padaly dotazy na Ing.
Kopeně, co tedy plnizafunkci. Chtěl přiblížitpracovnínáplň i občanům.Ing. Martiník, se ptal,
proč neoslovil někoho, kdo má na Ing. Kopené averzí. Ing. Roubíčkovábyla vyzvána
k rozhovoru, ale nelíbilo se jí první číslonovin, proto odmítla psát. Ing. BártaŇrďí, že Ing.
Roubíčková napsala něco jiného, tak proč se přetvařuje. Paní starostka opět zklidnila situaci.
Ing. Drobík se

12.Závér
Protože dalšípřipomínky ani ntáměty nebyly, starostka obce v 19:06 schůzi ukončila.

Ve Vřesině dne: 14. 9.201'7

Ověřovatelé zápisu:

Ing.

VladimírBárta

Ing. Vítězslav Martiník .....

,*%=ro^
Jitka Kozelková, starostka

Ing. Jiří Augr/síin, místostarosta
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