Zápis
z 19. zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 27. června 2018 v sále „Domu zahrádkářů“
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17.00 hodin.
V okamžiku zahájení schůze bylo přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Ing. Martin Lička se dostavil v 17.07 hod.

Ing. Petr Řeháček se dostavil v 17.12 hod.
Ing. Vladimír Bárta se dostavil v 17.20 hod.
Omluveni:

Ing. Vítězslav Martiník, prof. RNDr. Vladimír Vašinek, Ing. Miloslav Bocan,
p. Jiří Boháč

1) Zahájení
Zasedání obce starostka obce paní Jitka Kozelková. Konstatovala, že na zasedání je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dala hlasovat o způsobu hlasování. Zastupitelé obce schválili 8 hlasy veřejné hlasování.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejné hlasování.

2) Volba zapisovatele
Provedením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla 8 zastupiteli obce pověřena paní Pavla
Bednářová.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje p. Pavlu Bednářovou provedením zápisu z jednání
zastupitelstva obce.

3) Volba návrhové komise
Za předsedu návrhové komise byla navržena p. Marcela Kudelová – pro 8 zastupitelů obce.
V 17.07 hod. se na zasedání zastupitelstva obce dostavil Ing. Martin Lička.

Za 1. člena návrhové komise byl navržen p. Petr Krahulec, – pro 9 zastupitelů obce
Za 2. člena návrhové komise byl zvolen p. Petr Martiník – pro 9 zastupitelů obce
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Marcelu Kudelovou předsedkyní návrhové komise.
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Petra Krahulce členem návrhové komise.
Zastupitelstvo obce schvaluje p. Petra Martiníka členem návrhové komise.

4) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvolen Ing. Vladimír Drobík – pro 9 zastupitelů
a Ing. Leopold Šíma – pro 9 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Drobíka.
Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu Ing. Leopolda Šímu.

Schválení programu zasedání
Před schválením programu zasedání zastupitelstva obce požádala starostka obce p. Jitka
Kozelková o zařazení dalšího bodu Rozpočtové opatření č. 6/2018. Navrhla, aby byl zařazen
jako bod č. 9/. Jedná se o dotaci pro ZŠ poskytnutou KÚ pro MSK a její výše přesahuje částku
200.000,-- Kč. Informace o této dotaci obdržela obec až po rozeslání materiálů k jednání
zastupitelstva.
Pro zařazení tohoto bodu do programu bylo všech 9 přítomných zastupitelů obce. Další
návrhy na doplnění programu nebyly. Ke schválení byl předložen tento upravený program
jednání:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10.

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení účetní závěrky
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Směna pozemku p. č. 297/2 k. ú. Vřesina u Bílovce
Směrnice k ochraně osobních údajů dle GDPR
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Závěr a diskuze

Při hlasování souhlasilo s výše uvedeným programem 9 zastupitelů obce.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
V 17.12 hod. se na zasedání zastupitelstva obce dostavil Ing. Petr Řeháček.

5) Schválení účetní závěrky
Tento bod programu uvedl Ing. Jiří Augustin. Protože veškeré materiály byly zastupitelům
zaslány před zasedáním, jen krátce uvedl, že přezkoumání hospodaření provedl KÚ pro MSK,
který nezjistil v hospodaření roku 2017 žádné chyby ani nedostatky a tak nebylo třeba
přijímat žádná nápravná opatření. Předložil protokol, ve kterém, měli zastupitelé možnost
jmenovitě vyjádřit svůj názor a doplnit podpis.
Žádný ze zastupitelů neměl k projednávanému bodu dotaz ani připomínku.
Při hlasování bylo pro schválení všech 10 přítomných zastupitelů obce.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
19-5-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje účetní závěrku obce Vřesina sestavenou
k 31. 12. 2017.

6/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
Také u tohoto bodu nebyly dotazy ani připomínky, proto se přistoupilo k hlasování.
Pro přijetí usnesení bylo bez diskuze všech 10 přítomných zastupitelů obce.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
19-6-1 Zastupitelstvo obce vyjadřuje svůj souhlas s celoročním hospodařením obce a
závěrečným účtem obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a to bez výhrad.

7) Směna pozemku p. č. 297/2, k. ú. Vřesina u Bílovce
Ing. Martin Lička uvedl, že se jedná o směnu, kterou obec získá další prostor pro vybudování
chodníku na ulici Osvobození. Směna bude provedena s p. Rudolfem Navrátilem, bytem ***,
***, za část pozemků p. č. 1140/26 a p. č. 1140/27, které jsou v jeho vlastnictví. Záměr
směny byl schválen na minulém zasedání zastupitelstva obce a vyvěšen na úřední desce.
V 17. 20 hod. se dostavil Ing. Vladimír Bárta.
Na dotaz Ing. Petra Řeháčka, jaká část pozemků ještě k vybudování chodníku chybí,
odpověděla starostka, že se jedná ještě s jedním majitelem.
Bez další diskuze byla přijata 11 hlasy samostatným hlasováním následující usnesení:
Usnesení:
19.-7-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje směnu pozemku p. č. 297/2, k. ú. Vřesina
u Bílovce, o výměře 84 m2, za část pozemků p. č. 1140/26 a p. č. 1140/27, k. ú.
Vřesina u Bílovce, potřebnou ke stavbě chodníku podél ulice Osvobození, v majetku
pana Rudolfa Navrátila, bytem ***, ***, které budou rozděleny na základě
geometrického plánu a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou sjednáním znění
a podpisem směnné smlouvy.
19-7-2 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo, že směna pozemků dle usnesení 19-7-1 bude
provedena bez doplatku, náklady na směnu pozemků uhradí obec Vřesina.

8) Směrnice k ochraně osobních údajů dle GDPR
Starostka obce sdělila přítomným, že tato směrnice byla zpracována na základě Obecného
nařízení EU č. 2016/679, která nařizuje organizacím v rámci jejich činnosti zajistit ochranu
osobních údajů zaměstnanců i dalších osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Osoby,
které se v rámci své funkce s osobními údaji setkávají, se touto směrnicí musí řídit.
Směrnice byla schválena radou obce a zastupitelům je předkládána na vědomí a k podpisu.
Všemi 11 hlasy bylo schváleno toto usnesení:
Usnesení:
19-8-1 Zastupitelé berou na vědomí a stvrzují svým podpisem, že se budou v rámci své
funkce řídit „Směrnicí k ochraně osobních údajů dle GDPR, která byla zpracována na
základě Obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů v platném znění.

9) Rozpočtové opatření č. 6/2018
Ing. Jiří Augustin zopakoval, že se jedná o průtokovou dotaci pro Základní školu a mateřskou
školu Vřesina a že se upraví příjmová a výdajová část rozpočtu.
Bez diskuze bylo všemi 11 zastupiteli přijato toto usnesení:
Usnesení:
19-9-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle přílohy
zápisu.

10) Závěr a diskuze
Na závěr jednání proběhla diskuze mimo program jednání.
Ing. Petr Řeháček se ptal, jestli bylo zjišťováno, jaké jsou přibližné náklady na opravu staré
kanalizace ve Vřesině. Ing. Jiří Augustin odpověděl, že se náklady nezjišťovaly a že teď
probíhá výběrové řízení na přeložku kanalizace.
Účastníci „Dne obce“ konstatovali, že se „Den obce“ moc povedl a že se má stále větší účast.
Zastupitelé se dohodli na posledním zasedání v září před volbami do obecních zastupitelstev.
Starostka popřála všem pěknou dovolenou a jednání zastupitelstva obce ukončila
v 19.30 hod.

Ve Vřesině dne 29. 6. 2017

Zapsala: Pavla Bednářová

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

Ing. Vladimír Drobík

……………………………………………

Ing. Leopold Šíma

……………………………………………

Jitka Kozelková

…………..………………………………..

