Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 31. října 2018
1) Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17.05 hod. dosavadní starostka p. Jitka
Kozelková v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích v platném znění. Přivítala všechny
přítomné a konstatovala, že na zasedání je přítomno všech 15 zastupitelů obce a zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Řekla, že z důvodu písemných rezignací na mandát zastupitele obce MUDr. Vladimíra
Pokorného za KDÚ-ČSL a pana Petra Martiníka za Otevřenou radnici, které obdržela starostka
obce dne 29. 10. 2018, nastoupili do funkce člena zastupitelstva první náhradníci, a to za KDUČSL Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D. a za Otevřenou radnici Ing. Leopold Šíma.
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce
Pak se přistoupilo ke složení slibu členů zastupitelstva obce. Zastupitelé povstali, paní Jitka
Kozelková slib přečetla a jednotliví členové zastupitelstva postupně na její vyzvání pronesli
slovo „slibuji“ a slib potvrdili svým podpisem.
Pak paní Jitka Kozelková požádala o další řízení zastupitelstva pana profesora Vladimíra
Vašinku RNDr. CSc., který se stal znovu členem zastupitelstva obce.
Protože tato změna podléhá schválení zastupitelstvem, požádala zastupitele, aby o změně
hlasovali.
Souhlasilo 14 zastupitelů obce, 1 se zdržel hlasování.
Pan profesor Vladimír Vašinek RNDr. CSc. nejdříve poděkoval paní Jitce Kozelkové, předal jí
kytici za bývalou radu obce a vyslovil přesvědčení, že děkuje i za všechny zastupitele a občany.
Všichni přítomní po jeho slovech vestoje tleskali.
Dále nechal pan profesor Vašinek RNDr. CSc. hlasovat o způsobu hlasování. Pro veřejné
hlasování se vyslovilo všech 15 zastupitelů obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování veřejně.
Usnesení bylo přijato.
Pracovní část ustavujícího zastupitelstva obce zahájil pan profesor Vašinek RNDr. CSc.
sdělením, že v souladu s jednacím řádem a se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, se má občan podle § 16 zákona právo vyjadřovat k projednávaným věcem. Rozprava
ze strany občanů probíhá až po rozpravě členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům a je
na jednoho občana omezena maximálně na dobu 5 minut. Následně bude přijato usnesení
k danému bodu.
Současně konstatoval, že zápis z minulého 18. zasedání zastupitelstva obce byl řádně ověřen.
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Při hlasování o zapisovatelce ustavujícího zasedání, kterou byla navržena pracovnice obecního
úřadu Ing. Pavla Bednářová, svůj souhlas vyjádřilo všech 15 zastupitelů obce.
Usnesení:
1-3-1 Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelkou ustavujícího zasedání Ing. Pavlu
Bednářovou.
Usnesení bylo přijato.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Marek Bárta, Ph.D. a Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
Každý z nich byl vždy samostatně schválen 15 hlasy zastupitelů.
Usnesení:
1-3-2 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Marka Bártu, Ph.D. a Ing.
Tomáše Mičaníka, Ph.D.
Usnesení bylo přijato.
4) Schválení programu ustavujícího zasedání
Pan profesor Vladimír Vašinek RNDr. CSc. předložil tento návrh programu ustavujícího
zasedání:
1)
Zahájení
2)
Složení slibu členů zastupitelstva obce
3)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4)
Schválení programu
5)
Volba starosty, místostarosty(ů) a členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty(ů) a členů rady obce
d) volba starosty
e) volba místostarosty(ů)
f) volba členů rady obce
6)
Zřízení finančního a kontrolního výboru
7)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce
8)
Jmenování určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním
územně plánovací dokumentace
9)
Diskuse
10)
Závěr
Pro přijetí navrženého programu bylo všech 15 zastupitelů obce.
Usnesení:
1-4-1 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.
Usnesení bylo přijato.
5 a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby obec měla jednoho místostarostu. Protože jiné návrhy nebyly,
hlasovalo se pouze o tomto návrhu. Všech 15 zastupitelů obce s tímto návrhem souhlasilo.
Usnesení:
1-5a-1 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v tomto volebním období bude v obci jeden
místostarosta.
Usnesení bylo přijato.
5 b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
13 zastupiteli byl schválen jediný návrh, který dal pan profesor Vladimír Vašinek RNDr. CSc. a
to, aby jako uvolněný pracoval pouze starosta. 2 zastupitelé obce se zdrželi hlasování.
Usnesení:
1-5b-1 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v tomto volebním období bude starosta obce
vykonávat funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce ve smyslu § 71 Zákona o obcích.
Usnesení bylo přijato.
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O počtu členů rady obce se nehlasovalo, protože podle zákona musí mít rada minimálně 5
členů a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu zastupitelů. Pro obec tak neexistuje jiná varianta
a je bezpředmětné hlasovat.
5 c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady obce
Vzhledem k tomu, že se už na začátku jednání rozhodlo o veřejném hlasování, tento bod byl
vypuštěn.
5 d) Volba starosty
Předsedající navrhl, aby funkci starosty vykonával Ing. Jiří Kopeň, který s kandidaturou
souhlasil. Pak předsedající požádal zastupitele o další návrhy.
Postupně byli navrženi paní Libuší Kudelovou pan Pavel Pokorný, ten kandidaturu nepřijal,
Mgr. Tomášem Bjačkem byl navržen Ing. Petr Řeháček, který kandidaturu přijal a požádal o
slovo, aby zdůvodnil své rozhodnutí. Řekl, že dal slib přijmout funkci starosty při jednání o
koalici s Ing. Jiří Augustinem a p. Pavlem Pokorným. Nesouhlasil se změnami v minulosti, kdy
byli odvoláváni z funkcí starosta a místostarosta v průběhu volebního období. Slíbil, že bude
pracovat pro obec a její občany férově, aktivně a kdykoliv, protože funkce starosty není
zaměstnání na osmihodinovou pracovní dobu. Kritizoval Ing. Jiřího Kopeně, který podle
jeho názoru se o obec staral jen v době, když měl z toho osobní prospěch.
Na jeho slova reagoval Ing. Jiří Augustin, potvrdil, že jednal o podpoře, protože utvořená
koalice Otevřené radnice a KDÚ-ČSL chtěla získat podporu další strany nebo hnutí.
Ing. Jiří Kopeň nesouhlasil s kritikou na svou osobu, uvedl, že při odvolání starostky
p. Ing. Michaely Roubíčkové, Ph.D. nebyl členem zastupitelstva obce, aktivně pomáhal
starostce p. Jitce Kozelkové, protože s p. Ing. Michaelou Roubíčkovou, Ph.D. odešli klíčoví
pracovníci úřadu.
Paní Věra Sasínová podpořila Ing. Jiřího Kopeně.
Ing. Radomila Lotreka se dotkla slova Ing. Řeháčka o podvodech. Z pozice bývalého člena rady
se proti tomuto nařčení ohradil.
Ing. Petr Řeháček vysvětlil, že mluvil o podvodech v jednání mezi zastupiteli a uvedl příklad, že
poslední dvě rady neukončily svou činnost až novými volbami, ale byly odvolány v průběhu
volebního období.
Nejdříve se hlasovalo o prvním navrženém kandidátovi Ing. Jiřím Kopeňovi.
Pro bylo 9 zastupitelů obce, 5 bylo proti, 1 se zdržel hlasování.
Protože Ing. Jiří Kopeň obdržel nadpoloviční většinu hlasů, o dalším kandidátovi se
nehlasovalo.
Usnesení:
1-5d-1 Zastupitelstvo obce volí do funkce starosty obce Ing. Jiřího Kopeně.
Usnesení bylo přijato.
Pan Profesor Vladimír Vašinek PNDr. CSc. předal další řízení zastupitelstva obce Ing. Jiřímu
Kopeňovi, který zaujal místo za předsednickým stolem. Ing. Jiří Kopeň poděkoval voličům,
starostce, bývalé radě a zastupitelům.
Pak se ujal dalšího řízení ustavujícího zasedání.
5 e) Volba místostarosty
Ing. Jiří Kopeň navrhl na funkci místostarosty p. Pavla Pokorného. Protože další návrhy nebyly,
přistoupilo se k hlasování. Pro bylo 13 zastupitelů obce, 2 se zdrželi hlasování.
Usnesení:
1-5e-1 Zastupitelstvo obce volí do funkce místostarosty p. Pavla Pokorného.
Usnesení bylo přijato.
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5 f)) Volba členů rady
Do rady obce byli navrženi Ing. Jiří Augustin, Ing. Michal Král a Bc. Petr Lička. Všichni
kandidaturu přijali.
Ing. Jiří Augustin byl zvolen 15 zastupiteli obce, Ing. Michal Král byl zvolen 13 zastupiteli obce
a 2 se zdrželi hlasování, Bc. Petr Lička byl zvolen 9 zastupiteli obce, 6 se zdrželo hlasování.
Usnesení:
1-5f-1 Zastupitelstvo obce volí do funkce člena rady Ing. Jiřího Augustina.
Usnesení bylo přijato.
1-5f-2 Zastupitelstvo obce volí do funkce člena rady Ing. Michala Krále.
Usnesení bylo přijato.
1-5f-3 Zastupitelstvo obce volí do funkce člena rady Bc. Petra Ličku.
Usnesení bylo přijato.
6 a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Ing. Jiří Kopeň konstatoval, že podle zákona o obcích jsou finanční a kontrolní výbor povinné,
musí mít lichý počet členů a to minimálně 3 členy. Tento návrh předložil.
Při hlasování bylo všech 15 zastupitelů pro tento návrh.
Usnesení:
1-6a-1 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v tomto volebním období budou mít finanční a
kontrolní výbor po třech členech.
Usnesení bylo přijato.
6 b) Volba předsedy finančního výboru
Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen Ing. Petr Řeháček, který kandidaturu přijal.
Při hlasování bylo všech 15 zastupitelů pro.
Usnesení:
1-6b-1 Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Řeháčka.
Usnesení bylo přijato.
6 c) Volba předsedy kontrolního výboru
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen Ing. Martin Džanaj, Ph.D., který
kandidaturu přijal. Dále byl navržen Ing. Marek Bárta, Ph.D. Pro zvolení Ing. Martina Džanaje,
Ph.D. bylo 11 zastupitelů, 4 se zdrželi hlasování. Dále se nehlasovalo.
Usnesení:
1-6c-1 Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Ing. Martina Džanaje Ph.D.
Usnesení bylo přijato.
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
Po sdělení Ing. Kopeně, že materiály k tomuto bodu byly zastupitelům zaslány s pozvánkou a
že odměny jsou navrženy podle zákona o obcích a platného nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků bylo všemi 15 zastupiteli
bez dotazů a připomínek schváleno usnesení.
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Usnesení:
1-7-1 Zastupitelstvo obce Vřesina stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta
27.613,-- Kč
člen rady
6.136,-- Kč
předseda výboru zastupitelstva/komise rady
3.068,-- Kč
člen výboru zastupitelstva/komise rady
2.557,-- Kč
člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí
1.534,-- Kč
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení bylo přijato.
8) Jmenování „určeného člena“ zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním územně
plánovací dokumentace
Ing. Jiří Kopeň uvedl, že v současnosti probíhá zpracování Změny č. 1 územního plánu obce
Vřesina, a proto je podle stavebního zákona povinností jmenovat osobu, která koordinuje
činnosti spojené s pořizováním nebo změnou územního plánu.
Pan Pavel Pokorný navrhl, aby touto osobou se stal starosta obce. Jiný návrh nebyl.
Na dotaz pana Marcela Vajdy, kdo vykonával tuto funkci v minulosti, odpověděla p. Iveta
Bártová DiS., že funkci vykonával Ing. Miloslav Bocan.
Při hlasování bylo pro 14 zastupitelů obce, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení:
1-8-1 Zastupitelstvo obce Vřesina jmenuje pana Ing. Jiřího Kopeně jako „určeného člena“
zastupitelstva obce pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace
obce pro volební období 2018 – 2022.
Usnesení bylo přijato.
9) Diskuse
Nejdříve se přihlásila paní Jitka Kozelková, která se omluvila, že zapomněla poděkovat, když
předávala vedení zastupitelstva, za pomoc celé radě a zejména Ing. Jiřímu Augustinovi.
Vyslovila přání, aby se pokračovalo dále ve prospěch obce bez osobních útoků a v klidu.
Ing. Petr Nedělník požádal, aby pracovní materiály určené pro zastupitele na jednání
zastupitelstva byly zveřejňovány na webu obce, protože občané nemají informace o
projednávaných věcech.
Pan Alojz Pašš se zabýval problémem parkování automobilů na komunikacích. Mluvil o tom,
že někteří občané parkují i na křižovatkách a tato situace se v obci neřeší. Parkujících
automobilů je na komunikacích stále více a občané jsou drzejší. Obecní policie by měla přísněji
zasahovat.
Ing. Martin Lička požádal, aby byli občané seznámeni, čím se bude zastupitelstvo zabývat
v tomto volebním období.
Na to mu Ing. Jiří Kopeň přečetl a svými slovy doplnil 24 bodů „Programového prohlášení KDÚČSL, Otevřené radnice a ODS“. Programové prohlášení je přiloženo k zápisu.
Ing. Antonín Šimáček kritizoval, že už v minulosti upozorňoval na návoz zeminy u dvou
pozemků vedle bývalé „dolní Jednoty“ a starosta tuto situaci neřešil. Nyní tito občané nechtějí
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odprodat část pozemku obci pro realizaci výstavby chodníku podél ulice Osvobození k hřišti.
Znovu požádal, aby byli požádáni o odstranění návozu.
Podle jeho názoru se jen slibuje. Řekl: „Služte obci, neslibujte“.
Místostarosta Pavel Pokorný uvedl, že s některými občany se prodej řeší, řešení však je
otázkou času a nelze vyjednat rychleji.
Také Ing. Radomil Lotrek souhlasil s tím, že je mnoho volebních slibů a řekl, že on bude
sledovat 3 z nich, jestli budou do konce volebního období splněny.
Pan Milan Pavlík kritizoval kanalizaci v části „Za dvorem“, je tam jednotná kanalizace
povrchových a splaškových vod a lidé musejí snášet „smrad“.
Kanalizaci kritizoval také pan Jaromír Bárta z ulice Osvobození. Podle jeho slov na této ulici
kanalizace na dešťovou vodu není vybudována a při deštích voda stéká z velké části obce a
zaplavuje pozemky, protože byly zrušeny příkopy.
10) Závěr
Starosta p. Ing. Jiří Kopeň poděkoval všem přítomným za účast na zasedání.
Ustavující zasedání skončilo v 19.20 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marek Bárta, Ph.D.

...................................

Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.

....................................

Starosta obce:

Ing. Jiří Kopeň

...................................

Místostarosta obce:

Pavel Pokorný

....................................

Zapsala: Pavla Bednářová
Ve Vřesině, dne 2. 11. 2018
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