Zápis
z L6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina

konaného dne 6. prosince 2OL7 v sále ,,Domu zahrádkářú"

Zasedánízastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce Jitkou Kozelkovou v 17:03 hodin.
V okamžiku zahájeníschůze bylo přítomno t2 členůzastupitelstva obce.

přítomno:

12 členůzastupitelstva obce podle prezenčnílistiny(v okamŽiku
zahájení), v 17:LO se dostavil prof, VladimírVašinekod tohoto okamŽiku přítomno 13 ČlenŮ

Zo.

Omluveni:
Neomluveni:

2,\ng, Michaela Roubíčková, lng. Vladimír Drobík
0

Starostka obce přivítala přítomné zastupitele i hosty a informovala přítomné, Že dva Členové
ZO jsou z jednání omluveni a prof. Vladimír Vašinek se dostaví později.

L.

Zahájení

Zasedaníobce byto svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
v platné znění. Zahájila ho starostka obce. Konstatovala, že na zasedáníje přítomna
nadpolovičnívětšina zastupitelů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. V okamŽiku
zahájení bylo přítom no !2 členůzastupitelstva obce. Starostka obce konstatovala, Že zápis
z minulého zasedánízastupitelstva obce byl ověřovateli zápisu podepsán, Následně se
hlasovalo, zda hlasování budé veřejné nebo tajné, Na dotaz starostky, kdo z ČlenŮ ZO
souhlasís hlasováním veřejným, hlasovalo všech 12 zastupitelů obce pro.
Usnesen

í:

L6-L-L Hlasování zastupite!ů obce bude veřejné.
Pro L2, proti 0, zdržel se 0
Dále starostka obce informovala přítomné, že v souladu s jednacím řádem a se zákonem
L28l2ooo Sb. o obcích ve zněnípozdějších předpisů dle § 16 má obČan obce právo se
vyjadřovat na zasedánízastupitelstva obce k projednávaným bodŮm. Rozprava ze stranY

občanůproběhne až po rozpravě členůzastupitelstvb obce k jednotlivým bodŮm. Následně
bude přijato usneseník danému bodu.

2,

Vo!ba zapisovatele

pořízením zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce byla na návrh starostky obce pověřena
pracovnice obecního úřadu paníJana Rašíková.
Usnesení:

t6-2-t Zastupitelstvo obce pověřuje provedením zápisu paní Janu Rašíkovou.
Pro t2, proti 0, zdržel se 0.

3.

volba návrhové komise

Volba návrhové komise. Panístarostka vyzvala přítomné zastupitele, aby podávali návrhy na
předsedu návrhové komise. Pan Pavel Pokorný navrhl předsedou paníMarcelu Kudelovou.
jiný návrh nebyl a přistoupilo se k hlasování.
Usnesení:
15-3-1 Zastupitelstvo obce voIí předsedou návrhové komise paní Marce!u Kudelovou.

Pro L2, proti 0, zdržel se 0.
Členy návrhové komise byli navrženi ing. Vladimír Bárta a druhým členem byl navržen pan
Miloslav Bocan. O jednotlivých navržených kandidátech se hlasovalo.
Usnesen

í:

L6-3-2 Zastupitelstvo obce volí č|enem návrhové komise ing. Vladimíra Bártu.
Pro

!2,proti

0, zdržel se 0.

Usnesení:
16-3-3 Zastupitelstvo obce voIí čIenem návrhové komise ing. Miloslava Bocana.

Pro 11, proti 0, zdržel se

]-.

Po skončení hlasováníještě starostka obce zopakovala složenínávrhové komise, kterou si

zastupitelé obce zvolili

4.

Určeníověřovatetů zápisu a schválení programu

Čtvrtým bodem jednání bylo určeníověřovatelůzápisu. Starostka obce vyzvala zastupitele,
aby podávali návrhy na ověřovatele zápisu, Pavel Pokorný navrhl pana Petra Krahulce. O
návrhu se hlasovalo s tímto výsledkem:
Usnesení:
L6-4-L Zastupite!stvo obce volí ověřovatelem zápisu pana Petra KrahuIce.

Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Druhý ověřovatelem zápisu byl navržen ing. Martin Lička. O návrhu se hlasovalo.
t6-4-2 Zastupite!stvo obce volí ověřovatelem zápisu ing. Martina Ličku.
Pro L2, proti 0, zdržel se 0.

Starostka ještě zopakovala jména zvolených ověřovatelů zápisu. Panístarostka upozornila
přítomnézastupitele,že na začátku zasedánídostaliještě několik listů materiálu, které se
týkaly dnes projednávaných bodů. Bližšíinform ace zazní při projednávání daného bodu.

V 1-7:10 hod. se dostavil prof, Vladimír Vašinek a od tohoto okamžiku bylo jednánípřítomno
13 členůzastupitelstva obce.
Člen zastupitelstva
zařazen nový bod

-

- in8, Martin

Lička ještě požádal, zda můžebýt na program jednání

Bezpečnostnísituace ulice Mešnická. O návrhu se hlasovalo

s

tímto

výsled kem:

Pro 12, proti 0, zdržel se

]..

Panístarostka přečetla celý návrh upraveného programu, a protože dalšínáměty již nebyly, o
navrženém programu se hlasovalo.
Návrh programu:

1)
2)
3)
4|
5)

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení dotače Kostelníjednotě na rok 2018 vč. veřejnoprávní sml.
Schválení dotace FC Vřesina na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
6) Návrh rozpočtu na rok 2018
7) Zámér prodeje pozemků - Strž
8) Obecně závazná vyhláška - požárnířád
9) Obecně závazná vyhláška o školském obvodu
10) Stanovení výše stočnéhona rok 2018
11) Bezúptatný převod podí|u pozemku parcelní č.26L k.ú. Vřesina u
Bílovce
12) Rozpočtovéopatře ní č.9l2OI7
13) Schváleníodměn dle nařízenívlády č,3L8/ZOL7 Sb.
14) Nařízeníodvodu z odpisu pro ZŠa MŠVřesina
15) Zápis finančníhovýboru
1,6\ Zpráva o činnosti rady obce zarok2OI7
17) Bezpečnostnísituace ulice Mešnická
18) Diskuze a závěr

Usnesení:
L6-4-3 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zasedání

Pro ].3, proti O, zdržel se 0, Usneseníbylo přijato.

5.

Schválení dotace Kostelníjednotě na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy

Úvod k tomuto bodu přednesla panístarostka. K bodu byly předloženy ještě dodatečné
materiály a vysvětlila důvody. Finančnívýbor upozorňoval, že účeldotace uváděný žadateli
dotace v žádosti a účeldotace uváděný ve smlouvě nejsou vždy zcela v souladu a mohlo by
to být považováno za přestupek, Konkrétně pan ing. Nedělník si ktéto situaci vyžádal i
stanovisko MF. Pak dostal slovo ing. Martin Lička a představilžádost KJ, která žádá na rok
20]_8 dotaci vyššínež jiných letech a to částku 150.000,- Kč. Důvodem je oslava 20 let
vysvěceníkostela. Ktéto příležitosti se má konat koncert skupiny Hradišťan, na který budou
mít občanéVřesiny vstup zdarma. Rada obce doporučuje dotaci spolku poskytnout. Pan
Pavel Pokorný upozornil, že někteřízastupitelé jsou členy KJ a tudížmajímožnýstřet zájmŮ
před hlasováním oznámit, což bude v zápisu uvedeno. Vyloučeni z rozhodovánívšak nejsou a
hlasovat mohou. Možný střet zájmu oznámili pan Pavel Pokorný a ing. JiříAugustin. lng.
Martinik se ptal, kde se koncert bude konat a kolik lidíse bude moci zúčastnit. Odpověděl
mu předseda KJ pan lmrich - koncert bude v kostele a kapacita bude cca 25O až 300 osob.
Koncertem by chtěla KJ poděkovat všem občanům, kteřípomáhali ze stavbou, přispívali
penězi nebo jinak. lng, Bárta požadoval, aby tedy byla Obec Vřesina jako spolupořadatel
koncertu na propagačníchmateriálech a plakátech uvedena. lng. Martiník se vyjádřil, že toto
zvýšenídotace nepodpoří. lng. Lička přečetl usnesení a poté se hlasovalo.
Usnesení:
16-5-1 Zastupitelstvo obce schvalujeposkytnutí neinvestiční dotace ve výŠi150.000,- KČ

Kostetní jednotě sv. Antonína Paduánského z. s., Osvobození94,74285 Vřesina, tČ
452L49L3 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy

číslotlZOL8.
Pro II, proti 1, zdržel se

6.

]-.

Usneseníbylo přijato.

Schválení dotace FC Vřesina na rok 2018 vč. veřejnoprávní smlouvy

informace k tomuto bodu přednesl pan Martin Lička. V letošnímroce požádalo FC Vřesina o
navýšenídotace o cca 40 tis, korun. Zvýšeníje určeno na nákup nových praček (stávající
dosluhujía pranív prádelnách je drahé), a také na nákup techniky (kamera, notebook). VýŠi
navýšenípříspěvku uvedl na pravou míru pan Petr Řeháček. FC Vřesina si vezme na starost
úklid veřejných WC v prostorách areálu. Doposud tuto službu platila obec, takŽe skuteČné
navýšeníje asi 25 tis. korun. Upozornil na přítomnost předsedy FC Vřesina pana Miksy, který
také můžezodpovědět případnédotazy. Dále pan Řeháček oznámil možný střet zájmů,
protože je ve výboru FCVřesina a zároveň zastupitelobce a také pan Petr Krahulec je Členem
FC

Vřesina a zastupitel obce. Jiné dotazy k bodu nebyly, a proto se přistoupilo k hlasovánÍ.

Usnesen

í:

16_6-1 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výŠi300.000,- KČ

žadateli FC Vřesina z.s., Sportovní77o,742 85 Vřesina, lČ60798106 a pověřuje starostku
Jitku Kozelkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy č. 2|2OL8.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato.

7.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Panístarostka předala slova prof. Vašinkovi, který seznámil zastupitele a přítomné obČany
s návrhem rozpočtu pro rok 2OL8, Návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový, protože
příjmová strana rozpočtu je nižšínež
strana výdajová. Schodek rozpočtu je krytý zůstatkem
hotovosti z minulých let. Zastupitelstvu byl rovněž předložen seznam oprav a investiČních
akcí, které by se v případě schválení rozpočtu začaly řešit. Hlavníinvestičníakci bude
přestavba budovy bývalé Jednoty na zdravotní středisko a dále výstavba zpevněné plochy u
mateřské školy. Více velkých akcí rada nenavrhuje započít,neboť rok 2018 bude rokem
volebním a stávajícíZO bude končit v říjnu 20t8. Prof. Vašinek upozornil, že v budoucnu
bude potřeba více se zaměřit na opravy kanalizací. Připomněltaké, že návrhu rozpočtu měli
členovéZO iiž pracovní schůzku, při které si mnohá stanoviska již objasnili. Cílem snaŽení
současnérady je, abyse občanůmlépe chodilo a lépe jezdilo. V diskuzivystoupil ing. Bocan

investicíve výši cca ]. mil korun a to
je na řešeníproblémumálo. Prof. Vašinek a ing. JiříAugustin mu dali za pravdu, a upřesnili,
že zatím se bude řešit ulice Hlavnía Selská, Problémem jsou balastnívody, které jdou do
kanalizace, a tím se zvyšuje objem odpadních vod. Toto by rádi řešili studiío balastních
vodách. lng, Řeháčkovi připadajíinformace na obecním webu moc pozitivní a chce, aby se
mluvilo i o problematických záležitosiech, které budoucízastupitele čekajínapř. budovánía
opravy kanalizací, které jsou nákladné, přeložka kanalizace z pozemků Hegarových,
vykoupenípozemků pro hřbitov, který je kapacitně téměř plný apod. Dále ing. Lička a ing,
Bárta řešili výkupy pozemků pro chodníky na ulici Osvobozenía také na ulici Hlavní, přechody
přes komunikace a v neposlednířadě i výstavbu kruhového objezdu u obecního Úřadu.
Všechny vyjmenované akce by se měly v budoucnu uskutečnit, ale vyžaduje to jednání
s majiteli pozemků (ing. Bárta navrhoval i vyvlastnění), v případě kruhové objezdu je problém
i v objízdných trasách, které v současnéchvíli nejsou a tudížKrajský úřad zatím řešit tuto
záležitost nebude. lng. Martiník měl dotaz, zda obec dosáhne na nějaké dotace. Prof. VaŠinek
informoval ,že mají tuto záležitost ošetřenou smluvně se společnostÍ, která pro nás
vyhledává vhodné dotačnítituly,Z občanůměl dotaz pan Jan Fučíka zajímalo ho předevŠÍm
zdravotnístředisko. Je názoru, že se jedná o podporu podnikatelů neboť i lékařijsou podle
jeho názoru podnikatelé a chtěl znát ekonomickou návratnost. Prof. Vašinek odpověděl, Že
podle jeho názoru jde spíšo zajištění komfortu pro obyvatelstvo. Mluvit v této chvíli o
návratnosti investice je předčasné, neznáme ani skutečnou pořizovací cenu ani náklady na
vytápěnía provoz budovy. V nové budově by měly být tři lékařské ordinace, Jedná se
ordinaci praktického lékaře, zubaře, a pokud se to povede, tak také by se mohl vrátit dětský
lékař. Pan Milan Miksa, který je předsedou FC chtělvědět, zda bude rada usilovat idotace na
výstavbu nějakých sportoviš{ např. tribun, tělocvičny a podobně. Prof. Vašinek mu
odpověděl, že problém dotacíje složitější.Nestačívyhledat dotačnítitul,musíbýt projektová
připravenost, kterou hradíobec sama ze svého rozpočtu a také spoluúčastna výstavbě
projektu je dnes 50 i více procent. Sport zatím neníprioritou. Diskuze byla tímto ukonČena,
prof. Vašinek přečetl návrh usnesenía přistoupilo se k hlasování.
s připomínkou, že návrh rozpočtu počítána kanalizaci s

Usnesení:

t6-7-L Zastupitelstvo obce schva!uje rozpočet obce Vřesina na rok 2018 dle přílohy L6-7-t
zápisu.
Pro ]-3, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato,
L6-7-2 Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2018 příspěvek zřízené příspěvkové organizaci

Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace, okres Ostrava-město ve
výši 3 186 000,- Kč.
Pro ]-3, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato.
L6-7-3 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písmeno a) Zákona o obcích
(obecní zřizení|, ve znění pozdějších předpisů kompetenc! radě obce k provádění

rozpočtových opatření v rozsahu do 200 000,- Kč v příjmech i 200 000,- Kč ve v,ýdajích, a to
maximálně 1x měsíčně.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato,

8.

Zámér prodeje pozemku Strž

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o odkup pozemků, které jsou v majetku obce
v okolívřesinské strže. lnformace któmuto bodu přečetlzastupitelům a hostům pan ing. Jiří
Augustin. Nový majitel sportovního areálu chce získat pozemky, které navazujína stávající
areál. Žádost o odkup již projednávala rada obce a doporučuje zámér prodeje neschvalovat.
S novým majitelem nemá obec žádnézkušenosti a případný prodej pozemků je nevratný.
Také záměr s areálem Strže je dosud nepodložený, hovořilo se sice o vybudovánísportovního
areálu, jehož součástíměl být i motokros, Tomuto využitínenírada příliš nakloněna,

' ,"".,.

znamenalo by to zvýšeníprašnosti i hluku v obci k době konánízávodů. Pozemky jsou navíc
součástí Porubského lesoparku (tedy klldové zóny), na pozemcích se hospodařía jeden
jedná o zdánlivě
7 pozemků tvořísamotnou přístupovou cestu z lesoparku. l když se
nepotřebné pozemky, které však mohou být v rámci pozemkových úprav zceleny a pak
mohou b,ít lépe pro obec využitelné.K bodu bude několik usnesení, protože se bude
hlasovat o každémparcelním číslesamostatně. K bodu mělještě z řad občanůdotaz pan Jan
Fučíka zajímal se výměru všech 9-ti pozemků. Odpověděl ing. Augustin nejmenŠÍpozemek
má výměru 30 m2 a největší 2 667 m2.

Usnesen

í:

16-8-1Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku par. č. 1710 k.
Vřesina u Bílovce o výměře 318 m2, druh pozemku ostatní plocha.

Ú.

Pro 1, proti 12, zdržel se 0. Usnesení nebylo přijato.

L6-8-2 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku par. č. L7LI|?k. Ú.

Vřesina u Bílovce o výměře LL7 mz, druh pozemku ostatní plocha.

Pro 0, proti 13, zdržel se 0. Usnesení nebylo přijato.

16-8-3 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku par. č. 2L3Ol3 k. ú,

Vřesina u Bílovce o výměře 394 m2, druh pozemku ostatní plocha.
Pro 0, proti 13, zdržel se 0. Usnesenínebylo přijato.

16-8-4 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku par. č. 2L3OlL2k, Ú,

Vřesina u Bílovce o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha.
Pro 0, proti 12, zdržel se

]-.

Usnesenínebylo přijato.

16-8-5 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje zámér prodeje pozemku par. č. 2t3Ol7O k. Ú.

Vřesina u Bílovce o výměře 34L m2, druh pozemku ostatní plocha.
Pro 0, proti 13, zdržel se 0. Usnesení nebylo přijato.

t6-8_6 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaIuje záměr prodeje pozemku par. Č.1826/13 k. Ú.

Poruba o výměře 901 m2, druh pozemku lesní pozemek.
Pro 0, proti 13, zdržel se 0. Usnesenínebylo přijato.

L6-8-7 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záměr prodeje pozemku par. Č. L826lL4k, Ú.

Poruba o výměře 273 m2, druh pozemku ostatní plocha.
'Pro 0, proti 13, zdržel se 0. Usnesenínebylo přijato.

16-8-8 Zastupitelstvo obce Vřesina schva!uje záměr prodeie pozemku par. Č. t826l6tk. Ú,

Poruba o výměře 273 m2, druh pozemku trva!ý trávní porost.
Pro 0, proti 13, zdržel se 0, UsnesenínebyIo přijato.
16-8-9 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje záméíprodeje pozemku par. č. L826l62k. Ú.

Poruba o výměře 2667 m2, druh pozemku trvalý trávní porost.
Pro 0, proti 13, zdržel se 0. Usnesenínebylo přijato.

9.

Obecně závazná vyhláška obce Vřesina, kterou se vydává požárnířád obce

S podrobnostmi k danému bodu seznámila přítomné starostka obce. lnformovala

zastupitele, v čem se nová vyhláška lišíodminulé. Změnila se četnost projednávání stavu PO
na ]. x ]"2 měsíců,dále se měnínázev článku 7, v článku 8 je změna ve způsobu vyhlášení
požárníhopoplachu a v příloze se mění požárnítechnika. Změnyvevyhlášce byly barevně
odlišeny, takže to pro zastupitele je celkem přehledné. Návrh vyhlášky je přílohou materiálu

zastupitelstva. K bodu nebyly dotazy a po přečtenínávrhu usneseníse hlasovalo.
Usnesení:
16-9-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje Obecně závaznou vyhláŠku Č.3l2tt7, kterou
se vydává Požárnířád obce dle přílohy č. 16-9-1 zápisu.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usneseník bodu bylo přijato.

Panístarostka ještě přečetla přítomným zprávu o činnostijednotky SDH za obdobíod
1,.t,20I7 do L,L2,2O17, kterou zastupitele dostali před začátkem zasedánÍ. Vypracovalji pan
Drastich, který byl přítomen a ujal se slova. Zodpověděl i dotazy na materiálnívybavení
jednotky a na počty členů.Zpráva o činnosti JSDH je přílohou zápisu.

10. Obecně závazná vyhláška o školskémobvodu

Panístarostka informovala, že na základě § rZS odst. 1školského zákona je obec povinna
zajistit podmínky pro plnění povinné školnídocházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím
území. Protože máme školu pouze pro 1. stupeň ZŠ,bylo potřeba zajistit vytvoření
společnéhoškolského obvodu s nějakou obcí, která má ZŠi 2. stupně. Krásné Pole je
kapacitně vytíženésvými žáky, takže byl vytvořen společný školský obvod s městem
Klimkovice. Toto bylo schváleno zastupitelstvem obce na zářijovém zasedání. Podle § 178
odst, 2 zákona č.561,/2004 Sb., je nyní nutné stanovit OZV rozsah školskéhookrsku. V naŠem
případě tvoříškolský okrsek celá obec Vřesina. K bodu nebyly dotazy.
Usnesení:

č.4l2OL7 obce Vřesina,
kterou se stanoví část společnéhoško!skéhoobvodu základní školy ve znění přílohy Č. 1610-1zápisu.
16_10-1 Zastupitelstvo obce schvaluie obecně závaznou vyhlášku

Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato.

11. Stanovení výše stočnéhona rok 2018
S bodem seznámil zastupitele a přítomné ing.

JiříAugustin a konstatoval, Že rada obce
navrhuje zvýšeníjednosložkového stočnéhopro kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je
v provozovánía v majetku obce. Provoz kanalizace je dlouhodobě ztrátový. Kanalizačnísíťby
vyžadovala miliónové investice, které není možnéhradit z fondu obnovy, který by se měl
tvořit právě ze stočného.Obec hradíprovoz kanalizace ze svého rozpočtu. Za poslednítři

roky dochází k neustálému zvyšováníobjemu odpadních vod předávaných do sítě OVaK.
Současně platná výše stočného je 27 ,67 bez DPH a je stejná od roku 20LZ, Výše stočnéhoje
ponechána na uvážení ZO, rada navrhuje zvýšenío LO%o, tj. na částku 30,50 Kč a doporučuje
každoročně mírně zvyšovat cenu, K bodu byl dotaz, zda se již k placenístočnéhopřihlásili
všichni napojeníobčané.O tyto záležitosti se stará pan ing. Jaroš, ale všichni připojeni
občanébyli znovu obesláni a nepodařilo se vyřídit pouze pár odběrných míst. lng. Augustin
se dotázal, zda nemá některý ze zastupitelů jiný návrh na cenu stočného.Protože se nikdo
nepřihlásil, hlasovalo se návrhu rady obce.
Usnesen

í:

L6-IL-L Zastupite!stvo obce Vřesina schvaluje výši stočnéhopro kanalizaci pro veřejnou
potřebu na rok 2018 ve výši 30,50 Kč/m3 bez DPH
Pro LI, proti 0, zdržel se 2. Usnesení bylo přijato.

12. Bezúplatný převod podílu pozemku parc. č. 261 k.ú. Vřesina u Bílovce

projednávaným bodem seznámila přítomné panístarostka. Pan Vladimír Suchánek je
vlastníkem % pozemku, par.č. 26].. Pozemek se nacházíve svahu mezi ulicemi Hlavnía Důlní
a jeho údržbu provádějíuž nyní pracóvníci obce. Převod pozemku by byl zdarma, obec
zaplatípouze vklad na katastr ].000,- Kč. Ostatnívlastníci o pozemek nejevízájem, časem by
mohla obec odkoupit nebo získat i zbývajícíčástpozemku. Tím, že bude spoluvlastníkem,
bude mít předkupní právo. K bodu nebyly dotazy ani diskuze.
S

Usnesení:
L6-L2-L Zastupitelstvo obce Vřesina souhlasí s bezúplatným převodem jedné čtvrtiny
majetkového podíIu parcely"č. 26Lk. ú. Vřesina u Bílovce o výměře 325 m2 druhem ostatní
plocha, v majetku pana Vladimíra Suchánka, bytem Slunná 347,739 24, Krmelín a pověřuie
starostku obce, Jitku Kozelkovou, uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.
Pro ]-3, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato.

13. Rozpočtovéopatření č. 9/2Ot7

lnformace k bodu přednesl prof. Vašinek. Protože je potřeba přijmout do rozpočtu částku
vyššínež200 tis. Kč, konkrétně dotaci za opravu silnice, nemůžetoto udělat rada ve své
kompetenci, a proto předkládá ZO toto rozpočtovéopatření. Výdajová část rozpočtu žádné
navýšenínepotřebuje, částka 240 400,- Kč upravífinancování (položku 8115). K bodu nebyly
dotazy.
Usnesení:
16-13-1 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovéopatření č.9l2017 dle pří!ohy č. 16-13-1.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usneseník bodu bylo přijato.

Prof. Vašinek ještě požádal ZO o rozšířeníkompetencí pro radu obce na závěr roku tak, aby

rada mohla přijmout do rozpočtu všechny přtjmy bez ohledu na jejich výši a to v případě, že
to bude potřeba. Přečetl návrh usnesení a dal hlasovat.
Usnesení:
L6-L3-2 Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce přijetím rozpočtových opatření v měsíci
prosinci 2OL7 v oblasti příjmů bez omezení tak, aby všechny přijaté finančníprostředky, u
kterých je to nutné, byly do rozpočtu obce zapojeny. Výdaje mohou být upraveny dle

stávajícího usnesení, tj. max. do výše 200 000,- Kč. Rozdí! v příjmech bude rozpočtován
jako zvýšenízůstatku na bankovním účtuobce.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0, Usnesení k bodu bylo přijato.

14. Schválení odměn d!e nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

tímto bodem programu seznámil přítomné zastupitele i občany místostarosta Pavel
Pokorný. Materiál, který zastupitelé obdrželi v materiálech minulý týden, nebyl zcela úplný, a
proto byl tento materiálještě doplněn materiálem před začátkem zasedání. S podrobnostmi
o aplikaci nařízenívlády č. 3I8/2Ot7 Sb. seznámila přítomnétaké ing. Pavla Bednářová,
pracovnice OÚ, která teprve dne 5. t2.20L7 absolvovala školeník této problematice.
Původní materiál přeložený ZO byl v duchu, ve kterém se odměny poskytovaly podle nařízení
vlády č. 37 /2003 Sb., tj. schválit odměny v plné výši. Protože jsou některé odměny zvýšeny
proti původnímodměnám poměrně výrazně, byl zastupitelstvu obce předložen ještě jeden

S

návrh a to, aby odměny až do konce volebního obdobítohoto zastupitelstva zůstaly beze
změn. Zastupitelé byli seznámeni s nových návrhem usneseníodměn členůZO i odměn členů
výborů ZO a komisí rady obce, kteří nejsou členy ZO. Zastupitelé byli také informování o
možnosti vzdát se odměny. Tohoto práva chtěl využíting. Martin Lička, Pan Petr Řeháček
jí
jí
,přiznal, že nezná přesnou výši své odměny, vzdávat se nebude, protože dále využívá ke
sponzorovánísportovních, neziskových aktivit. Po krátké diskuzi vzal zpět své rozhodnutí
vzdáníse odměny i ing. Lička. V diskuzi mělještě připomínku ing. Martiník, podle něj
odměna radního ve výši 2.040,- Kč je opravdu nízká. (Cituji tak akorát na benzín).
Usnesen

í:

L6-L4-L Zastupitelstvo obce Vřesina stanovuje svým neuvolněných čIenůmza výkon funkce
odměny za měsíc v nás!edujících částkách:

Místostarosta

13.551,_ Kč

Člen rady

2.040,_ Kč

Předseda výboru zastupitelstva/komise

rady

1.841,- Kč

Čten výrobu zastupitelstva/komise rady

1.575,_ Kč

Člen výboru

2.551,_ Kč

+

člen komise

Člen zastupitelstva obce bez dalšíchfunkcí

599,- Kč

Odměna bude poskytována ode dne I.L.2OL8
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složeníslibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušnéfunkce.
Pro

1-3,

proti 0, zdržel se 0. Usneseník tomuto bodu bylo přijato.

t6-L4-2 Zastupitelstvo obce Vřesina stanovuje č!enůmvýborů zastupite!stva obce a komisí
rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, odměny za měsíc v následujících
částkách:
Předseda komise

rady

Člen výboru zastupitelstva /komise

Předseda komise

+

t.442,- Kč

rady

člen výboru

L.L76,- Rč
2.4L8,- Rč

Odměna bude poskytována ode dne L.L.2OI8.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušnéfunkce.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0, Usnesení k tomuto bodu bylo přijato.

15. Nařízení odvodu z odpisu pro ZŠa MŠVřesina

V roce 2017 schválilo zastupitelstvo obce příspěvek na provoz i s částkou urČenou na krytí
odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který má příspěvková organizaci
švěřen. Protože opravy i nákup tohoto majetku zajišťuje obec ze svého rozpoČtu, je zbyteČné,
aby investičnífondPO, který se plníz odpisu, byl tak vysoký, proto si obec tyto prostředky

převádízpět na účetobce. K bodu nebyla diskuze a po přečtenínávrhu usneseníse
h

lasova lo.

Usnesení:

16-15-1Zastupitelstvo obce nařizuje odvod z odpisu ve výši 609.780,- KČ příspěvkové
organizac! Zák!adní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková
organizace
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usneseníbylo přijato.

16. Zápisy finančního výboru

Panístarostka předala slovo předsedovi finančníhovýboru panu ing. Petru Řeháčkovi. Ten
konstatoval, že FV předložil zastupitelstvu zápis č,20, který je přílohou materiálu a je

sumarizacíčinnosti finančníhovýboru v dosavadním volebním období, Je zpracován tak, aby
sloužiljako doporučenípro zefektivněníčinnosti dalšíchfinančníchvýborů. FV doporučuje,
aby se na zasedáníchZO vždy jednalo o doporučeníchči návrzích na opatřeníjak FVtak KV a
hlasovalo se o nich. Finančnívýbor je si vědom, že v zápisech nejsou vždy vyjádření
kontrolovaných osob, ale současně je někdy těžképro členy FV zjistit, kdo je zodpovědnou
osobou, která se má vyjádřit. Finančnívýbor navrhuje, aby bylvždy na program ZO zařazen
bod - kontrola usnesení. Diskuze k danému bodu nebyla a nebylo navrženo ani žádné
usnesen

í,

t7.Zpráva o činnosti rady
Podrobnou zprávu o činnosti rady za obdobíod února 2017 do prosince 2017 přečetla
starostka obce, Celá zpráva je přílohou L6-L7-t tohoto zápisu. K bodu nebyla žádná diskuze
ani nebylo navrženo žádnéusnesení.

18. Bezpečnostní situace na ulice Mešnícká

Zařazení tohoto bodu navrhl ing. Martin Lička a to na výzvu občana pana Jana Fučíka,
kterému předal slovo. Pan Fučíkchce reagovat na článek uvedený na internetových
stránkách vresinak.cz, tj. na neúnosný stav dopravnísituace v okolíMešnickéulice a
Osvobození, ve kterém si pisatelka stěžuje na nadměrnou dopravu vtéto ulici, zvýšený hluk a
prašnost. Pan Fučíkby rád zjistil, zda jsou členovéZO ochotni situaci nějak řešit a jaké

navrhujívarianty řešení. Odpovídal nejprve pan Pavel Pokorný. Rada obce se situacízabývala
několikrát. Nejprve je potřeba Yíci, že zmíněná komunikace je ve správě kraje. Její vytíženost
je vysoká a situaci se v nejbližšídoběnezmění. Zatím byl instalován alespoň ukazatel
rychlosti a obecní policie v tomto úseku měřírychlost pomocípřenosného radaru. lnstalovat
úsekový radar bez schváleníPolicie ČRa vlastníka komunikace nejde. Také neníjasné, kdo
bude řešit ukládánía výběr pokut. V diskuzi se dále navrhovala pokládka bezhlučnéhoasfaltu
nebo sníženínejvyššípovolené
rychlosti na 40 km v hodině. K bodu nebylo přijato žádné
usnesení. Bylo pouze řečeno, že rada obce zjistí možnosti řešenía také ekonomické náklady,
které by to obci přineslo. Diskuze se zúčastniliing. Bárta, ing. Vašinek a ing. Martiník, který
konstatoval, že do otevření ,,Prodlouženo Rudné" se situace nezlepší.

19. Diskuze a závěr
V tomto bodě programu se pokračovalo v řešenídopravních problému. PaníSachová chtěla

vědět, zda se neuvažuje o instalaci dopravního zrcadla na ulici Nádražní(UPavlíka). Pan
Pokorný odpověděl, že s PoliciíČnje 1iZ toto vyřešeno a to kladně. Nyníse řešíumístění
zrcadla, protože pozemek, na kterém by mělo být instalováno, neníve vlastnictvíobce. Jsou
vytypovaná místa i pro umístěnídalších,ale toto je zatím řešení.
Pan Mičaníkchtěl vědět, zda by se nedalo něco dělat s motorovými vozidly, která parkují na

uliciVřesinská u Sokolovny. Bývá jich tam hodně, bránív plynulosti dopravy. Vyhnou se
pouze dvě osobníauta, ale pokud v protisměru jede nákladní auto nebo autobus, musíse

čekat, Bohužel ulice Vřesinská ležív katastru Poruby a rada obce ani zastupitelstvo toto řešit
nemůže.

PaníSasínová pozvala všechny akci,,České zpívá koledy",která se koná ve středu L3.t2,
2017.

Protože dalšípřipomínkyani náměty nebyly, starostka obce v 20:02 hod. schůzi ukončila,

Ve Vřesině dne: 12. L2.2017

Ověřovatelé zápisu: Petr Krahulec
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lng. Jiří Augu/tin, místostarosta

