Zápis
z2. zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 19. L2.2aL8 v sále,,Domu zahrádkářů"

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce v ].7:00 hodin. V okamžiku
zahájení schůze bylo přítomno ].4 členůzastupitelstva obce.

Přítomno:
Omluveni:
L.

14 členůzastupitelstva obce podle prezenčnílistiny

MarcelVajda

Zahájení

Zasedaníobce bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. ]. zákona o obcích. Zahájil ho
starosta obce. Konstatoval, že na zasedání je přítomna nadpolovičnívětšina zastupitelů a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. V okamžiku zahájení bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva obce. Starosta vyzval zastupitele obce, aby rozhodli, zda hlasování proběhne
veřejně.
Usnesení:

Hlasování zastupitelů obce bude veřejné.
Pro L4, proti0, zdržel se 0
V souladu s jednacím řádem a se zákonem I28l20O0 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle
§ 16 má občan obce právo se vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným
bodům. Rozprava ze strany občanůproběhne až po rozpravě členůzastupitelstva obce

jednotlivým bodům a je,pro jednoho občana omezena maximálně na pět minut. Následně
bude přijato usnesení k danému bodu.

k

2.

Volba zapisovatele

Pořízenímzápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce byla na návrh starosty obce pověřena
pracovnice obecního úřadu paní Renata Kaštovská.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje provedením zápisu paní Renatu Kaštovskou.
Pro L4, proti 0, zdržel se 0

3.

volba návrhové komise

Pan starosta vyzval přítomné zastupitele, aby podávali návrhy na předsedu návrhové komise.

návrh
2. návrh
]..

-

paní Libuše Kudelová
pan prof. Vladimír Vašinek CSc.

Poté se hlasovalo pro první návrh
Pro - 0, proti 0, zdržel se ].4
Usnesení nebylo přijato

:

Dále následovalo hlasování pro druhý návrh
Pro - 13, proti 0, zdržel se 1

:

Usnesení:
Zastupltelstvo obce volí předsedou návrhové komise pana prof. Vladimíra Vašinku CSc.
Členy návrhové komise byli navrženi lng. Leopold Šímaa Libuše Kudelová. O každémnávrhu
se hlasovalo samostatně. Oba čleňovénávrhové komise bylischváleni.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce votí čtenem návrhové komise tng. Leopotda Šímu.
Pro 13, proti 0, zdržel se 1
Usnesení:

Zastupitelstvo obce volí členem návrhové komise paní Libuši Kudelovou.
Pro 13, proti 0, zdržel se

1

Po skončeníhlasování ještě starosta obce zopakovalsložení návrhové komise, kterou si

zastupiteIé obce zvo!i!i.

4.

Volba ověřovate!ů zápisu

Ověřovatelizápisu byli navrženi Mgr. Tomáš Bjaček a lng. Martin Džanaj Ph.D.
Usnesení:

Zastupltelstvo obce vo!í ověřovatelem zápisu Mgr. Tomáše Bjačka.
Pro 13, proti 0, zdržel se

1

Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu !ng. Martina Džanaje Ph.D.
Pro 13, proti 0, zdržel se

1

Návrh programu:

t.

Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu

5.
6.
7.
8.

9.

Schválení rozpočtu na rok 2019
Rozpočtové opatření č. L3|2OL8
Schválení odměn neuvolněným zastupite!ům obce s účinnostíod 1. 1. 2019
Schválení odměn členůvýborů a komisí, kteří nejsou současně zastupiteli obce

Volba členůKV
10. Volba členůFV
11. Schválení stočnéhona rok 2019
12. Schválení účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019
pro FC Vřesina z. s.
13. Schválení účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019
pro Kostelní jednotu sv. Antonína Paduánského z. s.
LA. Zpráva o činnostiJPO lIl/l (JSDH)
15. Diskuse
L6.Závér
Před schválením programu se pan starosta dotázal zastupitelů , zda mají návrhy na změnu
nebo dopInění programu jednání. Z řad zastupltelů nebyl vznesen žádnÝ návrh. Poté starosta
navrhnul zařazení dalšíhobodu - Schválení neinvestičnídotace z rozpočtu obce pro Sbor
dobrovolných hasičůve Vřesině (bod č. 15).

Program (po zařazení dalšího bodu č. 15)
1.
2.
3.
4.
5.

,

:

Zahájení
Vo|ba zapisovateIe
volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení rozpočtu na rok 2019
6. Rozpočtové opatření č. L3|2OL8
7. Schvá|ení odměn neuVo!něným zastupite!ům obce s účinnostíod 1.1.2019
8. Schválení odměn členůrnýborů a komisí, kteří nejsou současně zastupiteli obce
9. Volba členůKV
10. Volba členůFV
1-1. Schválenístočného na rok 2019
12. Schválení účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019
pro FC Vřesina z. s.
13. SchváIení účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019
pro Kostelní jednotu sv. Antonína Paduánského z. s.
t4. Zpráva o činnostiJPO lll/l (JSDH)
15. Schválení účelovéneinvestičnídotace z rozpóčtu obce Vřesina na rok 2019
pro Sbor dobrovolných hasičů
16. Diskuse
t7, Závér
Poté se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:

Zastupitetstvo obce schvaluje navržený protram zasedání.
Pro t4, proti 0, zdržel se 0

5.

Schválení rozpočtu na rok 2019

tímto bodem programu seznámil ostatnízastupitele a občany pan starosta, který řekl, že
v rozpočtu došlo proti zveřejněné verzi k drobné úpravě s ohledem na žádost SDH o dotaci.
Výdajová stránka rozpočtu je navýšena na § 5512 o částku 100 000 Kč a zároveň se snižuje o
S

tutéžčástku položka 8115. Na položce 8115 se eviduje zůstatek finančníchprostředků obce
z minulých let. Tato operace se neobjevív účetnictví,ale při úpravách rozpočtu ano.

Dále pan starosta podotkl, že na neformální schůzce zastupitelů byly zodpovězeny dotazy
k rozpočtu i k návrhu investic v roce 2079.

Do diskuse se přihlásil pan lng. Petr Nedělník a to ohledně plánu rozvoje sportu. Pan lng.

Nedělník řekl, že komise pro rozvoj připravila dodatek č, 3 (3 body) a zajímalo ho, kdy se
bude plán rozvoje sportu projednávat. Pan lng. Augustin mu odpověděl, že plán rozvoje
sportu bude zařazen na dalším zasedání. Také pan starosta podotkl, že se řešily neodkladné
věci a musíse na tento bod programu připravit.
Pan lng. Petr Řeháček vystoupil s tím, že má k rozpočtu výhrady, má být konkrétnějšía
současný návrh se nezabývá plánem rozvoje obce (vybaveníobce mobiliářem, revitalizace) a
dále, že se měly stanovit priority. Pan lng. Petr Řeháček shrnul, že prioritou by měla být
výstavba kulturního střediska, dále oprava hráze rybníka a revitalizace hřiště u školy, jak bylo

domluveno na neformálníschůzce zastupitelů obce předchozího dne.
Pan starosta mu odpověděl, že pokud bude možnost získat dotace, tak se budou stavby
realizovat. Ohledně kulturního stánku pan starosta řekl, že nechá zpracovat studii.
Dále se zmínil ohledně zdravotního střediska a sdělil ostatním, že zaslal žádosti na lékařskou
komoru k zajištěnílékařůdo nového zdravotního střediska.
Pan starosta pokračoval v diskusi a sdělil ostatním, že dal vypracovat projekt na kanalizaci na
ul. Hlavní.
Dále řekl, že jednal se zástupci Ostravských vodovodů a kanalizací a ti navrhujív budoucnu
kontinuálníměření. Tento způsob měřeníby představovat zátěž pro obecní rozpočet.
Do diskuse se přihlásil pan Pavel Pokorný, který uvedl, že hovořili s ředitelkou školy ohledně
revitalizace hřiště a chystajíse dalšíjednání.
Pan lng. Petr Nedělník se vrátil k plánu rozvoje sportu a řekl, že plán ležíuž půl roku na stole.
Dále měl dotaz ohledně nájmu s lékaři.
Odpověděl mu pan starosta, který řekl, že obec nemá smlouvy s lékaři.
Dále zajímalo pana lng. Petra Nedělníka u rozpočtu č. 33 - Likvidace BRKO. Odpověděl mu
pan Bc. Petr Lička, který řekl, že se jedná o kontejnery na okraji obce, které by bránily vzniku
černých skládek. Pan lng. Petr Nedělník měl dále dotaz ohledně harmonogramu oprav silnic.
Odpověděl mu pan Pavel Pokorný, který konstatoval,že až po schválení rozpočtu se bude
vypisovat výběrové řízení na opravu ulic Prostorná, Křížová a Slepá.
Po diskusi se přistoupilo k hlasování.

Usnesení:

2-5-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočet na rok 2019 dle příloh ě.2-5-t a 2-5-2
tohoto zápisu s touto úpravou: § 5512 Požárníochrana - dobrovolná Část - se navyŠuje o
částku 100 000 Kč, položka 8115 - v,ýsledek hospodaření z minulých let - se snižuje o
částku 100 000 Kč.

2-5-2

Zastupitelstvo obce schvaIuje pro rok 2019 neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace, okres Ostrava
město, ve v,ýši 3 186 000 Kč.

14-8-3 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje v souladu s § 102, odstavec 2 písmeno a) Zákona o
obcích (obecní zíízení|,veznění pozdějších předpisů, kompetenci radě obce k provádění
rozpočtov,ých opatření ve výdajích v kumulativním objemu do 200 000 Kč měsíčněa
v příjmech bez omezení rozsahu.

Pro L4, proti 0, zdržel se 0

6.

Rozpočtovéopatření

- usnesení bylo přijato

č.l3l20t8

tomuto bodu programu vystoupil pan starosta, který sdělil ostatním, že v materiálech
došlo k drobné úpravě, protože přišly na účetda!šíčástky, které byly zahrnuty do
rozpočtovéhoopatření. Nové rozpočtovéopatření obdrželi zastupitelé na zasedání
zastupitelstva obce.
K tomuto bodu programu nebyla diskuse a přistoupilo se k hlasování.
K

Usnesení:
2-6-1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovéopatřeni ě. t3l2018 dIe přílohy 2-6-t ze

.

dne 19. L2.2OI8
2-6-2 Zastupitelstvo obce uděluje radě obce pravomoc přijmout do rozpoČtu obce
všechny přúmy za prosinec 2018 a to bez omezení jejich výše.
Pro L4, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato

7.

Schválení odměn neuvolněným zastupite!ům obce s účinnostíod 1. 1. 2019

tomuto bodu programu vystoupil pan starosta, který informoval ostatní, že na neformální
schůzce zastupitelů obce padly návrhy nezvyšovat si odměny, případně mít účast
v zastupitelstvu jako čestnou funkci. Pan starosta řekl, že je toho názoru, že za práci má b,it
odměna, ať je to práce jakákoli. V případě zastupitelů se nejedná jen o práci, ale i
odpovědnost. Dále podotkl, že navýšení nenívýmysl nikoho ze zastupitelů. Je to nařízení
K

vlády.
Diskusi zahájil pan lng. Petr Řeháček, který řekl, že vidí nepoměr mezi členem rady a členem
výboru a konstatoval, že funkce by měla b,it čestná. Dále řekl, že pan lng, Jiří Augustin si

odměnu určitě zasloužía také sdělil ostatním, že si zřídíu komerčníbanky účeta bude tam
zasílat peníze.
Pan starosta vystoupil s tím, že obec se musí řídit zákoníkem práce a na minulém zasedání
odměny schválili.
Pan lng, Leopold Šímapodotkl, že se nejedná o práci v parlamentu, kde jsou platy daleko
vyšší.Dále řekl panu Řeháčkovi, že nemá zastupitelé nutit k zřízenítransparentního účtu.
Po diskusi se přistoupilo k hlasování :

Usnesení:
2-7-L Zastupitelstvo obce Vřesina stanovuje od 1,. L. 2Ot9 suým neuvolněným členůmza
vrýkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

o
o
o
.
.

místostarosta
člen rady

29.546,-Rč
6.566,-- Kč

rady
člen výboru zastupitelstva/komise rady
člen zastupitelstva obce bez dalšíchfunkcí
předseda v,ýboru zastupitelstva/komise

3.283,-- Kč

2.736,--Rč
1.641,-- Kč

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát č|ena 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 13, proti 1, zdržel se 0 - usnesení bylo přijato

,

8.
K

Schválení odměn členůmvýborů a komisí, kteří nejsou současně zastupiteli obce

tomuto bodu programu nebyla diskuse a přistoupilo se k hlasování.

Usnesení :
2_8-1 Zastupitelstvo obce stanovuje od L9. t2.2018 členŮm výborŮ zastupitelstva obce a komisí rady

obce, kteří nejsou zastupiteli obce, odměny za měsíc v následujících částkách:

o
o

předseda komise

rady

člen v,ýboru zastupitelstva/komise

2.49O.-Rě

rady

2.090,- Kč

Při souběhu funkcí bude vypIácena odměna za výkon iedné funkce, v případě, že dojde k souběhu
funkce předsedy komise rady a člena v,ýboru zastupitelstva/komise rady, bude vyplacena odměna
za v,ýkon funkce předsedy komise.

V případě budoucích změn v obsazení iednotliv,ých funkcí bude odměna poskytována ode
zvolení do příslušnéfunkce.
Pro t4, proti 0, zdržel se 0

-

usnesení bylo přijato

dne

:9.

Volba členůkontrolního tl,ýboru

tomuto bodu programu vystoupil pan starosta, ktený sdělil ostatním,že na ustavujícímzasedání byl
zvolen předsedou KV pan lng. Martin Džanaj. Dále učinil dotaz ohledně návrhu na dalšíčleny KV. Jako
dalšíčlenovébyli navrženi pan lng. Marek Bárta, PhD. a pan Marcel Vajda. Pan starosta informoval
ostatní, že přestože není pan Marcel Vajda přítomen na zasedánL má jeho telefonický souhlas.
K

Poté se přistoupilo k hlasovánío prvním návrhu na člena KV, pana lng. Marka Bárty, PhD.

Usnesení :
Zastupitelstvo obce volí prvním členem kontrolního vrýboru pana lng. Marka Bártu, Ph.D.
Pro 13, proti 0, zdržel se

1-

usnesení bylo přijato

Dále následovalo hlasování o druhém členu KV pana Marcela Vajdy.

Usnesení :
Zastupitelstvo obce volí druhým členem kontrolního v,ýboru pana Marcela Vajdu.
Pro t4, proti 0, zdržel se 0

-

usnesení bylo přijato

10. Volba členůfinančního výboru
K tomuto bodu programu vystoupil pan starosta, kteni sdělil ostatním, Že na ustavujícímzasedání byl
zvolen předseda finančníhornýboru pan lng. Petr Řeháček a zeptal se ostatních členůzastupitelstva na
návrhy dalších členůfinančníhouýboru.

,

Do diskuse se přihlásil pan lng. Nedělník, ktený řekl ostatním, že není správné, aby na 1. zasedání ZO
byli zvolenijen předsedové a nebyli zvoleni členovévýborů. Dále podotkl, že zastupitelstvo obce má
stanovit úkoly rnýborům a komisím.
Odpověděl mu pan starosta, ktený řekl, že není protiprávní, že byli zvoleni na prvním zasedání jen
předsedové výborů. Pan Pavel Pokorný řekl, že plán práce dají předsedové komisí.
Po diskusi byly podány návrhy na členy finančníhov,ýboru.
pnrní návrh Libuše kudelová
Druhý návrh

-

Mgr. Tomáš Bjaček

Potom se hlasovalo o prvním návrhu na člena finančníhouýboru - paní Libuši Kudelová
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí prvním členem finančního rýUoru paní Libuši Kudelovou.
Pro 13, proti 0, zdržel se 1- usnesení bylo přijato
Potom se hlasovalo o druhém návrhu na člena finančníhovýboru

-

pan Mgr. Tomáš Bjaček

Usnesení :
Zastupitelstvo obce volí druhým členem finančního v,ýboru pana Mgr. Tomáše Biačka.

Pro 13, proti 0, zdržel se

1-

usnesení bylo přijato

11. Schválenístočnéhona ro 2019

tomuto programu vystoupil pan starosta, který řekl, že rada obce projednala aktuální výši stočného
na majitele nemovitostí, které jsou připojeny na kanalizační síťv majetku obce Vřesina, s ohledem na
nárůst nákladů obce za odvod a likvidaci odpadních vod. Dále pan starosta řekl, že OVaK, a. s., jako náš
obchodní partner, navrhnul uzavření nové ,,Dohody vlastníků provozně souvisejícíchkanalizací o
odvádění a čistění,případně zneškodňování odkanalizované vody". Tato smlouva nás vrací ve
vzájemných vztazích před rok 2011, protože navrhuje kontinuálníměření. Navrhovaný způsob měření
by představoval zátěž pro obecní rozpočet a komplikaci při plánovánívýdajů. Dále řekl, že je faktem,
že ,,závada", tedy vysoký podíl balastních vod, je na straně obce, Ovšem jejíodstranění, je-li vůbec
reálné, je záležitost dlouhodobá, Pokud by byla společnost OVaK neústupná a nevyšla nám vstříc, byly
by náklady na odvádění a likvidaci odpadních vod rnýrazně vyšší.Přenesení této zátěže na občany je
K

obtížněakceptovatelné.
Do diskuse se přihlásil pan Nedělník, kteni řekl, že obec je ztratná 5 mil. korun.
Pan lng. Jiří Augustin podotkl, že pan Nedělník chtěl měnit smlouvy.

Pan starosta řekl, že chtěl po OVaKu dlouhodobá data.
Po diskusi se přistoupilo k hlasování.
Usnesení:

2-tl-t

Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje výši stočnéhopro kanalizaci pro veřejnou spotřebu na

rok 2019 ve v,ýši 32,2ORé bez DPH/I m3.
Pro 74, proti 0, zdržel se

0

-

usnesení bylo přijato

12. Schválení účelovéneiňvestiční dotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019 pro FC Vřesina z. s.

tomuto bodu programu vystoupil pan starosta, ktený řekl, že žádost o dotaci a smlouvu měli
uvedenou zastupitelé v materiálech. Dále sdělil, že rada obce nemá námitky.
Do diskuse přihlásil pan lng. Nedělník, ktený měl výhrady k textu smlouvy. Pan lng, JiříAugustin řekl,
že bývalá panístarostka paníJitka Kozelková byla na konzultacina Krajském úřadu ohlednětextu
smlouvy. Text smlouvy KÚ schválil bez výhrad.
Také pan starosta podotkl, že také auditorky z KÚ neměly k textu smlouvy připomínky.
Pan lng, Petr Řeháček řekl, že u dotace je 115 tis. Kč na správu areálu. Dále podotkl, že rozpočet FC je
K

750 000 Kč (sponzoři, členové).
Pan lng, Leopold Šímase zeptal pana Řeháčka proč nežádá obec o vyššídotaci.Pan lng. Řeháček řekl,
že zatím nepotřebuje.

Před hlasováním se k člensWívFC Vřesina přihlásil lng. Petr Řeháček.
Usnesení :

2-t2-! Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout

FC Vřesina z. s. účelovouneinvestiční
dotaci z rozpočtu obce Vřesina v požadované v,ýši 315 000 Kč na financování provozních nákladů v
souladu s předloženou žádostí.

2-t2-2 Zastupitelstvo schvaluie smlouvu o účelovéneinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina pro
FC Vřesina z. s. dle přílohy č.2-t2-2 a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
Pro L4, proti 0, zdržel se 0

-

usnesení bylo přijato

13. Schválení účelovéneinvestičnídotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019 pro Kostelníjednotu
Sv. Antonína Paduánského z.s.

lng. Martin Džanaj měl dotaz ohledně účeludotace. lng. Michal Král odpověděl, že účelemje
financování kulturních akcí a práce s mládeží.
Před hlasováním se k členstvív Kl sv. A. Paduánského přihlásili lng. Michal Král, lng. Jiří Augustin a Pavel
Pokorný.

Usnesení :

2-L3-t Zastupitelstvo obce Vřesina rozhod|o poskytnout Kostelní jednotě svatého
Antonína Paduánského z. s. účelovouneinvestiční dotaciz rozpočtu obce Vřesina
v požadovanévýši 100 000 Kč na podporu činnosti kostelníjednoty v souladu

jejím účelempodle stanov d|e předložené žádosti.
2-!3-2 zastupitelstvo schvaluje smlouvu o účelovéneinvestiČnídotaci z rozpočtu obce
Vřesina pro Kostelní jednotu svatého Antonína Paduánského z. s. dle příIohy č. 2L3-2a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem této smIouvy.
s

Pro 14, proti 0, zdržel se 0
1,4. Zpráva o

.

-

usnesení bylo přijato

činnostiJPO lIl/lVřesina (JSDH)

aprávu o činnostiJPO vypracoval velitelJSDH pan Stanislav Drastich (příloha zápisu 2-I4-t|,
Do diskuse se přihlásil pan Íng. Petr Řeháček a řekl, že děkuje hasičůmza záchranu ryb.
paní Libuše Kudelová sdělila ostatním, že hasiči se stále musí zúčastňovatškolenía učit se nové věci.
Dále řekla, že hasičijsou povinni vyjet k událostl do 10 minut.

Usnesení :

z-t+-tZastupitetstvo obce Vřesina bere na vědomí Zprávu o činnosti JPO lll/l Vřesina u Ostravy,
eěz 8t6t42, za období 01. 01. 2Ot8 - 02. L2.?:O!8

15. Schválení účelovéneinvestiční dotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019 pro Sbor
Dobrovolných hasičůVřesina
sH_sMs - sbor dobrovolných hasičůpožádal o dataci na provozní činnost ve výši 258 000 Kč. V žádosti
jsou uvedeny položky, které neodpovídají účeludotace. Rada obce neschválí dotaci na položky, které
nejsou provozní náklady. Rada dále nedoporučídotacina uniformy, skákací hrad, ohniště ani pivní sety

(jsou v majetku obce). Ohniště jsou také v majetku obce. A oprava historického vozu do výše
skutečných nákladů. Žádost je přílohou 5/8. Rada navrhuje schválit dotaci ve výši 130 tis.Kč.
K členstvívSDH Vřesina se přihlásili Libuše Kudelová, Mgr. Tomáš Bjaček, lng. Martin Džanaj.

Usnesení :

2-t5-t Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout Sboru dobrovolných hasičůVřesina
(sH ČMS) účelovouneinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina ve v,ýši 130 000 Kč na

financování pořádání soutěže veteránů a opravu historické stříkačky do v,ýše skutečných
nákladů.
2-15-2 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o účelovéneinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina
pro Sbor dobrovolných hasičůVřesina (SH ČMS) dle přílohy č.2-t5-2a pověřuje starostu
obce !ng. Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
Pro

-

L4, proti 0, zdržel se 0

-

usnesení bylo přijato

16. Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan lng. Tomáš Mičaník,ktený řekl, že zastupitelé by se měli více zabývat
programem rozvoje obce a stanovit priority. Pan starosta řekl, že by se měli zab,ývat dlouhodobou
koncepci rozvoje obce (stanovit dlouhodobé cíle).
Pan lng. Nedělník vznesl dotaz, zda nezrušit návrhovou komisi, když usnesení jsou připravena
v materiálech a dále řekl, že by se měl aktualizovat jednací řád.
Pan místostarosta Pavel Pokorný pozval zastupitelé a občany na obecní ples, ktený se bude konat dne
9. února 2019.

t7. Závér
V 19,15 hod. starosta obce lng. Jiří Kopeň poděkoval všem přítomným za účasta 2. zasedání
zastupitelstva obce ukončil.

Zapsala

:

Renata Kaštovská

Ověřovatelé zápisu

:

Mgr. Tomáš
lng. Martin Džanaj, Ph.D.

starosta obce

lng. JiříKopeĎ

:

místostarosta

:

Ve Vřesině, dne 28. 12.2018

Pavel Pokorný

