Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 11. prosince 2019 v sále „Domu zahrádkářů“

Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Jiřím Kopeněm v 17:05 hodin.
V okamžiku zahájení schůze bylo přítomno 12 členů zastupitelstva obce. Dva zastupitelé jsou
omluveni a jeden zastupitel se dostaví později.
Přítomno:

12 členů zastupitelstva obce podle prezenční listiny, od 17:30 13 členů

Omluveni:

prof. RNDr. Vladimír Vašinek, Marcel Vajda

Neomluveni:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele i hosty a informoval přítomné, že přítomno je 12
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

1. Zahájení
Zasedaní obce bylo svoláno a vyhlášeno podle § 92 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
v platné znění. Zahájil ho starosta obce. Konstatoval, že na zasedání je přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. V okamžiku zahájení bylo
přítomno 12 členů zastupitelstva obce. Starosta obce vyzval zastupitele, aby rozhodli, zda
bude hlasování veřejné nebo tajné.
Usnesení:
8-1-1 Hlasování zastupitelů obce bude veřejné.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
Dále starosta obce informoval přítomné, že v souladu s jednacím řádem a se zákonem
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dle § 16 má občan obce právo se
vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným bodům. Rozprava ze strany
občanů proběhne až po rozpravě členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům. Následně
bude přijato usnesení k danému bodu. Doba pro jednoho občana je omezena maximálně na
pět minut, ale v případě potřeby, pokud bude téma závažné, je možné hovořit i déle.
2. Volba zapisovatele
Pořízením zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce byla na návrh starosty obce pověřena
pracovnice obecního úřadu paní Jana Rašíková.
Usnesení:
8-2-1 Zastupitelstvo obce pověřuje provedením zápisu paní Janu Rašíkovou.

Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Dalším bodem jednání bylo určení ověřovatelů zápisu. Starosta obce vyzval Ing. Petra
Řeháčka a Ing. Marka Bártu, kteří byli ověřovateli zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce o
vyjádření, zda byl zápis ověřen, případně zda mají nějaké připomínky. Ing. Petr Řeháček řekl,
že výhrady nebyly a zápis byl ověřen. Ing. Bárta upřesnil, že některé jeho připomínky byly do
zápisu doplněny. Zastupitele pak navrhovali ověřovatele zápisu z dnešního dne. Pan Pokorný
navrhl paní Libuši Kudelovou a paní Kudelová navrhla jako druhého ověřovatele zápisu pana
Mgr. Tomáše Bjačka. O jednotlivých kandidátech se hlasovalo. Hlasování o prvním
ověřovateli zápisu, paní Libuši Kudelové
Usnesení:
8-3-1 Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu paní Libuši Kudelovou.
Pro 11, proti 0, zdržel se 1.
O návrhu druhého kandidáta se také hlasovalo a to s tímto výsledkem:
8-3-2 Zastupitelstvo obce volí ověřovatelem zápisu pana Mgr. Tomáše Bjačka.
Pro 11, proti 0, zdržel se 1.
Starosta ještě zopakoval jména zvolených ověřovatelů zápisu.

4. Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce přečetl navržený program a hned v úvodu avizoval, že do dnešního programu
navrhuje ještě zařadit bod – Rozpočtové opatření č. 17/2019. Tento bod bude zařazen před
bodem Diskuze a bude mít číslo 17. Materiál k bodu zastupitelé dostali před začátkem
zasedání. Poté vyzval ostatní členy zastupitelstva, jestli chtějí doplnit dnešní program o
nějaký další bod. Ing. Michal Král navrhl přidat bod – Kryté tribuny na fotbalovém hřišti.
Důvodem je, že obdržel žádost podepsanou několika občany, kteří navrhují, aby takovéto
tribuny na hřišti byly postaveny. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že tento bod bude do
programu zařazen jako informativní. Z řad občanů se ještě přihlásil Ing. P*** N***** a
dotazoval se, proč není v dnešním programu ZO bod – Kontrola plnění programu rozvoje
obce. Citoval v minulosti přijaté usnesení: „Kontrola plnění programu rozvoje obce bude
zařazena na každé prosincové ZO s vyhodnocením akčního plánu na starý rok a s návrhem
akcí na další rok včetně rozpočtového zajištění.“ Tento bod však v programu chybí a pan
N***** se domnívá, že nikdo z členů ZO si za celý rok tento dokument do konce nepřečetl,
jinak by musel některý z členů ZO takový bod navrhnout. O slovo se přihlásil zastupitel
Tomáš Bjaček, že si toto chtěl nechat do diskuze, ale že bude lepší, když tento bod bude do
programu přidán a bude alespoň možné v bodě 19 zvolit osobu, která bude za vyhodnocení
plánu rozvoje obce zodpovědná. O jednotlivých přidaných bodech se hlasovalo:

Bod 17. Schválení rozpočtového opatření č. 17/2019
8-4-1 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu schválení RO č. 17/2019 do dnešního
programu pod bodem 17.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
8-4-2 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu výstavba tribuny na hřišti Nad Opustou
do dnešního programu pod bodem 18.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
8-4-3 Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu Kontrola plnění programu rozvoje obce
do dnešního programu pod bodem 19.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Nově upravený program zasedání zastupitelstva obce je tedy následující:
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu 4. zasedání ZO
Rozpočet obce na rok 2020 včetně schválení příspěvku ZŠ a MŠ
Vřesina
6) Rozpočtový výhled
7) Informace o nové směrnici na zadávání zakázek malého rozsahu
8) Stanovení stočného na rok 2020
9) Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č.2/2019 o místních
poplatcích
10) Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 3/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce FC
Vřesina – 350 tisíc Kč
12) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
DIVOCH – 70 tis. Kč
13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
hasiče – 100 tis. Kč
14) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
Kostelní jednotu – 100 tis. Kč
15) Projednání zápisu FV
16) Projednání zápisu KV
17) Schválení rozpočtového opatření č. 17/2019
18) Informace o možnosti výstavby kryté tribuny na fotbalovém hřišti

19) Kontrola plnění programu rozvoje obce
20) Diskuse
21) Závěr
Usnesení:
8-4-4 Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program dnešního zastupitelstva obce
Vřesina
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
5. Rozpočet obce na rok 2020 a schválení příspěvku PO
Úvodní slovo k bodu měl pan starosta, a protože přítomní občané nemají k dispozici
důvodovou zprávu k rozpočtu, přečetl pan starosta ve stručnosti její obsah. Rozpočet obce
na rok 2020 byl navržen jako schodkový, protože příjmy roku 2020 se očekávají nižší než
výdaje. Schodek rozpočtu bude krytý zůstatky minulých let. Zůstatek finančních prostředků
na konci roku se očekává ve výši 30 mil. korun. Do návrhu rozpočtu je zapojena částka cca
9 824 tis. korun. Návrh rozpočtu zahrnuje běžné výdaje obce, kterými jsou mzdy, odvody
pojištění, nákupy materiálu, pohonných hmot a služeb, dále platby za veškeré energie jako
jsou plyn, elektřina a voda. Dále jsou v návrhu rozpočtu zapracovány výdaje, které jsou
uvedené v samostatné tabulce, kterou zastupitelé v materiálech obdrželi. Jedná se o návrh
výdajů rady na akce, které v následujícím roce chce realizovat. Do příjmů návrhu rozpočtu
byla zapracována pouze dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu. Jiné dotace, které
obec očekává, do návrhu rozpočtu zařazeny nebyly, neboť obec nemá k těmto dotacím
potřebnou smlouvu nebo rozhodnutí. Po úvodní informaci pan starosta ještě doplnil, že toto
se změnilo, protože obec obdržela v pondělí 9. prosince rozhodnutí Ministerstva pro místní
rozvoj o poskytnutí dotace ve výši 4 046 771,- Kč na rekonstrukci sportovního hřiště u ZŠ.
Slovo si vzal pan Pokorný, který řekl, že rada obce se sestavováním rozpočtu zabývala již od
září a oslovila také spolky a zastupitelé, aby dávali podněty na akce, které by mohly být
realizovány. Překvapilo ho, že se těchto podnětů mnoho nesešlo. Domnívá se, že žádost
občanů na výstavbu kryté tribuny na fotbalovém hřišti může být opožděnou reakcí na výzvu
rady. Slovo si vzal ing. Petr Řeháček, který měl návrhu rozpočtu dva dotazy. Podrobněji již
návrh RO projednával přímo na obecním úřadě. Jeden dotaz se týkal modernizace sportovní
hřiště u ZŠ a týkal se ceny. Výběrové řízení již proběhlo, ale nebyl si jistý, zda cena, kterou si
pamatuje je bez DPH nebo včetně DPH. Chtěl vědět, zda plánovaná částka v rozpočtu 7 mil.
Kč je pouze na toto rekonstrukci tohoto hřiště, nebo ještě na něco dalšího. Pan starosta
informoval, že je tato částka pouze na tuto akci, ale cena nemusí být konečná, stává se, že se
vyskytnou vícepráce. Pan Řeháček otevřel diskuzi, zda by nebylo možné současně s touto
akci, začít i se stavbou nového příjezdu k základní škole (kruhový objezd). Při stavbě dojde
vždy k poškození zeleně, patníků a obrubníků a také k velkému nepořádku. Ptal se, zda rada
obce nezvažovala možnost, uskutečnit obě akce při jednom nepořádku. Realizace by podle
rozpočtu měla stát 3,5 mil Kč. Pan starosta má podobný názor, požádal stavební úřad
v Bílovci o prodloužení stavebního povolení na tuto akci, sám za sebe je pro, ale v rozpočtu
na rok 2020 částka navržena není. Názor rady není jednotný. Pan starosta a pan
místostarosta blíže s projektem veřejnost seznámili. Nejedná se objezd, který má sloužit

veřejné dopravě, ale měl by usnadnit příjezd ke škole rodičům, kteří vozí děti do školy auty a
také bezpečně nastupovat a vystupovat z autobusům dětem, které jezdí třeba na plavání
nebo na výlety. Bohužel panuje obava, že by objezd byl hodně využíván těmi, kteří chtějí jet
do prodejny Hruška a nechtějí porušovat pravidla silničního provozu. I nyní využívají tento
prostor k otáčení. Rekonstrukcí by se ten objezd přiblížil bočnímu vchodu do školy. Mezi
rodiči se také vyskytují názory, že pokud nebude vyřešeno odbočování do prodejny Hruška,
nemá smysl tuto akci realizovat. Bezpečnost před školou by se mohla zhoršit. Pan Petr Lička
ještě dodal, že se nečeká pouze na vyřešení dopravní situace před Hruškou, ale také na
otevření prodloužené Rudné. Možná to přinese snížení průjezdů aut Vřesinou. V průběhu
projednávání bodu přišel ing. Jiří Augustin a přítomno bylo 13 členů ZO. Pan ing. Mičaník
ještě podotknul, že vyřešení odbočovacího pruhu k prodejně Hruška je podmíněno stavbou
kruhového objezdu pod obecním úřadem. Tato stavba je zatím v nedohlednu. V rámci další
diskuze se řešila možnost zvýšení hlučnosti i prašnosti v obci po spuštění prodloužené Rudné,
vybavení školy čističkami vzduchu apod. Diskuze příliš odbočila a nejednalo se již o rozpočtu
jako takovém. Byla navrženo zařadit částku 3,5 mil. korun na výstavbu kruhového objezdu a
hlasovalo se.
Pro 12, proti 0, zdržel se 1
Pan starosta se zeptal na další návrhy k doplnění rozpočtu. Pan ing. Šíma chtěl přítomné
seznámit s položkami, které se plánují utratit. Otevřel diskuzi k položce – odkoupení umělé
trávy od DTJ, pronájem 15 kol NEXTBIKE a pořízení bankomatu. Pan Šíma navrhl, aby místo
pronájmu kol, byly prostředky raději dány na dopravní obslužnost a zrušení zvláštní zóny do
Vřesiny. Pan starosta vysvětlil princip fungování služby NEXTBIKE a náklady, které by s tím
byly spojeny. V rámci diskuze se objevily názory, že služba není vhodná, protože neexistuji
mezi Vřesinou a Porubou cyklostezky, že terén v obci je příliš kopcovitý, že to nepřispěje
k bezpečnosti apod. Navrženo bylo vyzkoušet tento projekt jako zkušební, například v letním
období a nemusí objednávat tolik kol. Následná diskuze se týkala odkupu umělého povrchu.
Pan Lička navrhl, aby se částka 2mil korun do rozpočtu nedávala. Žádá, aby se nejprve nechal
udělat odhad zůstatkové hodnoty umělého povrchu znalcem, aby se zjistilo, jaké náklady
budou spojené s provozem hřiště, kdo se bude o majetek starat. V diskuzi bylo vysvětleno, že
umělý povrch je položen na škvárovém hřišti, které je v majetku obce, ošetřeno je to
smlouvou o věcném břemeni, která pomalu končí. Nejedná se o odkup pouze povrchu, ale
také střídačky a osvětlení. Hřiště využívají i fotbalisté a děti z Vřesiny. Trénují na něm. O
odkupu byla poměrně dlouhá diskuze a zapojili se do ní také občané – pan N**** a pan
S****. Pan starosta upřesnil, že zatím se neprojednává žádná konkrétní smlouva, že částka 2
mil. Kč do rozpočtu je pouze blokace finančních prostředků na odkup, ale nikde není dáno, že
to nebude částka nižší nebo k v případě nevýhodných podmínek k odkupu vůbec nedojde.
Navrhl, aby se o vyřazení této částky z návrhu rozpočtu hlasovalo.
Pro 2, proti 8, zdržel se 3.
Další dotazy byly na položku 6171 a počet zaměstnanců obce. Na dotazy zodpověděl pan
místostarosta a paní Rašíková. Diskuze pokračovala o zřízení bankomatu v budově obecního
úřadu. Místostarosta obce pan Pokorný podrobně informoval, co všechno předcházelo tomu,
než se vůbec podařilo zajistit banku, která by byla ochotna ve Vřesině bankomat

nainstalovat. Osloveno bylo několik bank, ale pouze FIO Banka byla ochotna bankomat do
Vřesiny dát. Dále se bude zjišťovat, co všechno budeme muset udělat proto, aby mohl být
bankomat umístěn ve vestibulu obecního úřadu. Může se stát, že stavební náklady na zřízení
budou příliš vysoké a obec od tohoto záměru ustoupí. Z řad občanů měl námitky ke zřízení
bankomatů ing. N**** a nazval bankomat příliš drahou hračkou, kterou by si žádný
zastupitel za své nepořídil a vyčíslil roční náklady na provoz asi 400 tis. korun. Vyjádřil se také
ing. S*****, který řekl, že bankomat měli jako bod volebního programu. Chování bank ho
překvapuje. Navrhuje znovu banky oslovit, a pokud budou požadavky bank takto nevýhodné,
je lepší od záměru ustoupit. Paní Kudelová navrhla, aby se diskuze o konkrétním řešení
odložila, až na dobu, kdy budou známy všechny podrobnosti. Panu ing. N***** ani panu ing.
S***** se nelíbí výdaje na kelímky NICK NACK, oba to považují za službu zbytečnou, pod
záminkou ekologie. Kelímky by si měli zajišťovat prodejci a ne obec. Další diskuze byla o
výdajích určených na pasport zeleně a strategický plán údržby zeleně. Ing. N*****
doporučoval počkat i s výdaji na projekt nového kulturního domu (navržena částka 800 tis.
Kč) až poté, co budou jasné výsledky studie proveditelnosti. Pan starosta upozornil, že
projekt bude zajišťován samozřejmě až po té, co studie proveditelnosti potvrdí, že stavba
v této lokalitě je možná. Tím, že částka je už předem alokována v rozpočtu se chce vyhnout
zbytečným rozpočtovým opatřením. Mgr. Bjaček měl ještě dotaz k výdajům za senior taxi.
Zda je služba využívána a zda má vzestupnou či sestupnou tendenci. Místostarosta
odpověděl, služba je využívána, čím dál více a v následujícím roce se uvažuje o rozšíření míst,
kam bude taxi zajíždět. Po diskuzi se zastupitelé dohodli na základě předchozích hlasování o
doplnění rozpočtu o 3,5 mil korun ve výdajích na § 2212 a také se na základě přijatého
rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj rozhodli doplnit
příjmovou část rozpočtu, položku 4116 o částku 4 046 000,- Kč. Pro vyrovnání rozpočtu se
sníží částka na položce 8115. Po přečtení návrhu usnesení se hlasovalo.
Usnesení:
8-5-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle příloh č. 8/5/1 a
8/5/2 tohoto zápisu s touto úpravou: příjmová položka 4116 se navyšuje o částku
4 046 000,- Kč, výdajový paragraf 2212 se navyšuje o částku 3 500 000,- Kč, položka 8115 se
sníží o částku 546 000,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-5-2 Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2020 neinvestiční příspěvek zřízené
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace,
okres Ostrava-město, ve výši 3 336 000,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-5-3 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno a)
Zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě obce
k provádění rozpočtových opatření ve výdajích, v kumulativním objemu do 200 000,- Kč
měsíčně a v příjmech bez omezení rozsahu.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

6. Rozpočtový výhled do roku 2022
Informace k bodu přečetl pan starosta. Rozpočtový výhled je obec podle zákona povinna mít
sestavený minimálně na dva roky dopředu. Po krátké diskuzi o zapojení přijatých dotací do
rozpočtového výhledu, kdy paní Rašíková objasnila, že do rozpočtového výhledu lze
očekáváné dotace zahrnout i bez rozhodnutí či smlouvy, ale do návrhu rozpočtu ne, přečetl
pan starosta návrh usnesení a hlasovalo se.
Usnesení:
8-6-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje střednědobý rozpočtový výhled do roku 2022
dle přílohy 8/6/1.
Pro 13, proti, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

7. Informace k nové směrnici na zadávání zakázek malého rozsahu
Tento bod je pouze informativní. Změna směrnice je sice v kompetenci rady obce, ale rada se
rozhodla předložit návrh zastupitelstvu k diskuzi. Původní směrnice je z roku 2017. Úprava se
týká především nejnižší kategorie zakázek. Jedná se o navýšení z částky 50 tis. korun na
částku 100 tis. korun. Samozřejmě se u každého nákupu porovnává cena, druhá věc je pak
rozesílat nabídky, posuzovat cenové kalkulace, dělat zápisy. Všechno je to časově náročné. U
zakázek na duševní díla by bylo lepší nesoutěžit pouze podle ceny, ale zohlednit také
reference. Někdy skutečně nejlevnější znamená špatné, o tom jsme se měli možnost již
přesvědčit u projektu na zdravotní středisko. Je jasné, že se tím komplikuje posuzování
nejlepší nabídky. Ing. Augustin informoval, že návrh byl diskutován s kontrolním výborem a
jeho připomínky budou do nové směrnice zapracovány. K problému se vyjádřil i pan ing.
Martin Džanaj. Ing. Mičaník ještě krátce diskutoval s panem starostou o problémech, které
může přinést hodnocení vítěze zakázky nejen podle ceny.
Usnesení:
K danému bodu nebylo žádné usnesení navrženo

8. Stanovení stočného na rok 2020
Rada obce si je vědoma nepopulárnosti zvyšování cen, ale stočné, které obec vybírá od
občanů, patří k těm nižším (OVAK i SmVak má ceny za stočné vyšší). To není nejdůležitější,
bohužel příjmy za stočné od občanů jsou nižší, než obec zaplatí společnosti OVaK. Rada obce
navrhuje zvýšit stočné na částku 35,- Kč bez DPH. Včetně DPH by cena byla 40,25 Kč a do 30.
dubna 2020. Od 1. května přejde cena stočného do 10%-tní sazby DPH a stočné bude 38,50
Kč včetně DPH. Ani tak nedojde ke smazání rozdílu mezi příjmy a výdaji obce za stočné,
protože i OVaK zvyšuje cenu. Bohužel se zatím nedaří odstranit z kanalizačního systému
dešťové a balastní vody. V letošním roce skončil neúspěšně záměr na odvedení dešťové
kanalizace v ulici Pod Lípou. Projekt nelze realizovat, protože vlastníci pozemku, kde byl

záměr vést novou trasu, nedali souhlas. Dál sice budeme vyjednávat, ale výsledek je nejistý.
K bodu nebyla žádná diskuze. Pan starosta přečetl návrh usnesení a hlasovalo se.
Usnesení:
8-8-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje výši stočného pro majitele nemovitostí ve
Vřesině, kteří jsou připojeni na kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Vřesina,
na rok 2020 ve výši 35,- Kč bez DPH/1 m3.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato

9. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 2/2019 o místních poplatcích
S bodem seznámil zastupitele a přítomné pan starosta. V důvodové zprávě pan starosta
zkopíroval dopis náměstka ministra vnitra pana Mlsny. Vyhláška se upravuje na základě
novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Změny zákona je potřeba promítnout
do obecně závazné vyhlášky. Vyhlášku zpracovala paní Iveta Bártová a její návrh konzultovala
s pracovníky ministerstva vnitra. Výše jednotlivých místních poplatků se nemění. K bodu
nebyly připomínky. Pan starosta přečetl návrh usnesení.
Usnesení:
8-9-1 Zastupitelstvo obce rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce Vřesina č. 2/2019 o
místních poplatcích dle přílohy č. 8/9/1 tohoto zápisu.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

10. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 3/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Vřesiny
Tento bod uvedl pan starosta, s tím, že předá slovo panu Petru Ličkovi, který je autorem
vyhlášky. Ve vyhlášce jsou pouze kosmetické změny, mění se barvy kontejnerů na biologický
odpad, přibylo místo shromažďování odpadu a při sběru velkoobjemového odpadu už
nebude odpady odebírat automaticky firma OZO, ale firma bude vysoutěžena. Paní Cilečková
požádala, zda by příště nemohly být změny opticky vypíchnuty, aby nemusela pracně
porovnávat starou a novou vyhlášku. Pan Pokorný ještě informoval, že kontejnery na
biologický odpad rozmístěné po obci lidé kvitují, pomáhá to omezovat černé skládky v obci.
Ing. Mičaník měl ještě dotaz – jak je řešeno třídění odpadů na pohřebišti ve Vřesině.
Odpověděl pan místostarosta Pokorný – třídění hřbitovního odpadu je dost problematické. U
hřbitova máme pouze jeden velký kontejner.
Usnesení:

8-10-1 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce
Vřesina č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Vřesiny ve znění dle přílohy 8/10/1.
Pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce FC Vřesina
Pan starosta informoval přítomné, pro které spolky se budou dotace schvalovat. K bodu měl
připomínku pan Petr Lička. Nelíbila se mu výše členských příspěvku, které na žádosti uvedl
spolek. Zdá se mu nespravedlivé, že děti platí vyšší členské příspěvky než ostatní osoby
(dospělí nebo příznivci spolku). Žádal o snížení přidělované dotace na částku 323 450,- Kč.
Vysvětlil pan ing. Řeháček. V kolonce ostatní 50 – jsou fanoušci vřesinského fotbalu. Pan
Řeháček je oslovuje, aby zaplatili příspěvky, ale prosit se nebude a jiné možnosti moc nemá.
Smlouva je stejná jako v minulost, neměnila se. Členové spolku pracují zadarmo, muži hrají
fotbal také zadarmo (malé občerstvení). Více než 500 tis korun si spolek musí zajistit jinde.
Ing. Mičaník podotkl, že když děti posílá do hudebky, také musí platit. Před hlasováním se
přihlásil zastupitel ing. Petr Řeháček, že je zároveň členem spolku, kterému se bude
schvalovat dotace. Z řad občanů padl i návrh dotaci spolku zvýšit. V souladu s jednacím
řádem se nejprve hlasovalo o návrhu pana Petra Ličky, že dotace bude snížena.
Usnesení:
8-11-1 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout FC Vřesina z. s. účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina na rok 2020 ve výši 323 450,- Kč na financování
provozních nákladů v souladu s předloženou žádostí.
Pro 1, proti 12, zdržel se 0. Usnesení nebylo přijato. Následně se hlasovalo o schválení dotace
v původní výši, tj. 350 tis. Kč.
8-11-2 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout FC Vřesina z. s. účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina na rok 2020 v požadované výši 350 000,- Kč na
financování provozních nákladů v souladu s předloženou žádostí.
Pro 12, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-11-2 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Vřesina pro FC Vřesina z. s. na rok 2020 dle přílohy č. 8/11/2 a pověřuje starostu obce
Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
Pro 12, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato

12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro DiVOch
Informaci k bodu ve stručnosti přednesl pan starosta. K bodu měl připomínku pan Petr Lička,
jeho dotaz směroval k paní B****, předsedkyni spolku, která byla v sále mezi přítomnými
hosty. Pana Ličku zajímala výše členských příspěvku – zdála se mu velmi nízká. Paní
Bajgarová upozornila, že členové spolku si pořizují kostýmy za své, také na představení
využívají bezplatně svá auta, věnují tomu spoustu volného času. Paní Bajgarová se členy
spolku projedná zvýšení příspěvku. Paní Libuše Kudelová, která je členkou hasičského spolku,
uvedla, že ani jejich členové neplatí příliš vysoké příspěvky. Ale na druhou stranu se
dobrovolní hasiči musí účastnit různých vzdělávacích kurzu a to absolvují ve svém volném
čase nebo si v práci berou dovolenou. Ve svém volnu si opravili a vymalovali hasičskou
zbrojnici (obecní majetek). Spoustu práce dělají pro ostatní obyvatele obce. Paní Mgr.
Cilečková, uvedla, že existuje spousta spolků, které nevybírají žádné členské příspěvky a
přitom žádají o dotace na MMO nebo na kraji a to se nejedná o žádné malé částky. Z řad
občanů se do diskuze zapojil ještě ing. S****. Také se mu výše členských příspěvku zdála
nízká. Michal Král před ZO hlasováním oznámil, že zároveň členem spolku, kterému se bude
schvalovat dotace. Před hlasování oznámil ing. Martin Džanaj, že musí odejít (čas 19:45 hod.)
a do diskuze měl přichystaný krátký příspěvek. Z důvěryhodných policejních zdrojů má
informaci, že jedna z obětí včerejší střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, je
občanem obce a zda by nemohla být vyvěšena na budově obecního úřadu černá vlajka.
Oficiální informaci nemáme, ale tragédie to je v každém případě.
Usnesení:
8-12-1 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout Divadlu vřesinských ochotníků
DiVOch, z. s. účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina na rok 2020
v požadované výši 70 000,- Kč na financování provozních nákladů v souladu s předloženou
žádostí.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-12-2 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Vřesina pro Divadlo vřesinských ochotníků DiVOch, z. s. na rok 2020 dle přílohy č. 8/12/2 a
pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. (ing. Džanaj již nehlasoval). Usnesení bylo přijato.

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro hasiče
S tímto bodem seznámil přítomné pan starosta. Požadována výše dotace je 100 tis. korun.
Paní Libuše Kudelová, která je členem spolku uvedla, že celá dotace je určena na opravu
historické stříkačky, která nutně potřebuji vyměnit kola. Ing. Augustin měl dotaz, kdo má
tuto hasičskou stříkačku v majetku. Jedná se o majetek spolku dobrovolných hasičů. Opět
dotaz pana Lička – kolik členů spolků jsou důchodci. Paní Kudelová odpověděla, že 27 členů
spolku jsou dospělí do 65 let, důchodců je 7. Libuše Kudelová, Tomáš Bjaček a Martin Džanaj

před hlasováním ZO uvedli, že jsou zároveň členy spolku, jemuž se schvaluje dotace. Po
přečtení usnesení panem starostou, se hlasovalo
Usnesení:
8-13-1 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů ve Vřesině účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina na rok 2020
v požadované výši 100 000,- Kč na financování provozních nákladů v souladu s předloženou
žádostí.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-13-2 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o účelové neinvestiční dotaci z rozpočtu obce
Vřesina pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesině na rok 2020 dle přílohy č.
8/13/2 a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelní jednotu
Krátká diskuze byla opět o výši členských příspěvku a vyplňování žádosti o poskytnutí
účelové dotace. Panovaly malé nejasnosti o počtů členů spolku a počtu příznivců a o výši
příspěvků jednotlivých kategorií. Před hlasováním ZO se k členství ve spolku, který žádá o
dotaci, přihlásili Jiří Augustin, Pavel Pokorný a Michal Král.
Usnesení:
8-14-1 Zastupitelstvo obce Vřesina rozhodlo poskytnout Kostelní jednotě sv. Antonína
Paduánského, z. s., ve Vřesině účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina na rok
2020 v požadované výši 100 000,- Kč na financování provozních nákladů v souladu
s předloženou žádostí.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-14-2 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje smlouvu o účelové neinvestiční dotaci
z rozpočtu obce Vřesina pro Kostelní jednotu sv. Antonína Paduánského, z.s., na rok 2020
dle přílohy č. 8/14/2 a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

15. Projednání zápisu finančního výboru
Informace k bodu č. 15 přednesl Mgr. Tomáš Bjaček. Tyto body nechal pan starosta
v programu automaticky. Zastupitelstvo má povinnost zápisy kontrolního a finančního
výboru projednat. Bod byl přesunut už z programu minulého jednání ZO. Slovo si vzal Mgr.
Tomáš Bjaček a seznámil ZO s kontrolou v příspěvkové organizaci, která proběhla v květnu
2019. Kontrolovala hospodaření roku 2018 podle schváleného rozpočtu, rozpočtová
opatření, směrnice pro zadávání veřejných zakázek pro školu a školku, doklady za nákup

DHM a služeb přesahující 10 tis. korun, faktury za nákup energií a náklady na školení
zaměstnanců. Bylo navrženo usnesení a hlasovalo se.
Usnesení:
8-15-1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 2 finančního výboru obce Vřesina.
Pro 10, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
Pan Mgr. Tomáš Bjaček ještě upozornil na zveřejňování zápisu z kontrolního i finančního
výboru na webových stránkách. Pan starosta přislíbil, že zveřejňování prověří, ale domnívá
se, že všechno zveřejněno je.

16. Projednání zápisu kontrolního výboru
Slovo předal pan starosta ing. Marku Bártovi. Zápisy KV č. 1 a 2 již projednány byly a nový
zápis není k dispozici. Zápis z kontroly číslo 3 bude předložen na další schůzi ZO. Usnesení
k bodu tedy nebylo.

17. Rozpočtové opatření č. 17/2019
Tento bod se projednal přednostně. Body č. 15 a 16 projednaly až po schválení RO. Důvodem
přijetí RO je zejména schválení výdajů nad limit 200 000,- Kč. Jedná se o průtokovou dotaci
pro základní školu. Průtoková dotace je ve výši 1 365 633,- Kč a bude přeposlána škole. Celý
návrh rozpočtového opatření je přílohou č. 8/17/1 zápisu. Příjmová strana rozpočtu se
zvyšuje o částku 3 175 733,- Kč, výdajová strana rozpočtu o částku 1 445 733,- Kč,
financování 1 730 000,- Kč.
Usnesení:
8-17-1 Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019 v rozsahu dle
přílohy č. 8/17/1 tohoto zápisu.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0
18. Informace o možnosti výstavby kryté tribuny na fotbalovém hřišti
Ing. Král informoval, že obdržel dopis podepsaný 8 fanoušky vřesinského fotbalu, kteří žádají
o výstavbu kryté tribuny na fotbalovém hřišti U Opusty. Celý text dopisu ocitoval. V průběhu
projednávání tohoto bodu odešla Mgr. Cilečková (19:50 hod). Zastupitelstvo přijalo tento
podnět a požádalo ing. Řeháčka o spolupráci. Je nejprve nutné zjistit, jestli je vhodné místo,
kde by tribuna mohla být umístěna, pro kolik osob by asi měla být. Pan Řeháček byl
překvapen, že fanoušci něco takového navrhli a nejednali vůbec s vedením FC Vřesina. Bylo
navrženo, odložit tento bod na příští zasedání ZO. Ing. Řeháček zjistí bližší informace od
fanoušků i od sousedních obcí, které krytou tribunu již mají, jaké jsou možnosti a předloží
zprávu ZO.
K bodu nebylo navrženo žádné usnesení. Bod byl pouze informativní.

19. Kontrola plnění programu rozvoje obce
Úkolem dnešního zasedání k tomuto bodu bude pouze stanovit zastupitele zodpovědného za
kontrolu plnění programu rozvoje obce. Projednávat nic zastupitelstvo nemůže, protože
k bodu není připraven žádný materiál. Slovo si vzal pan starosta a následně pan Bjaček.
Upozornil, že v bodě 7 PRO je stanoveno, že v průběhu celého období má jeden člen
zastupitelstva kontrolovat plnění PRO a podat zprávu ZO. Sám o tuto funkci zájem nemá.
Akční plán nepovažují někteří zastupitelé za závazný, spíše jako inspirativní. Obec musí řešit
vždy aktuální problémy. Pan Pokorný se domnívá, že nikdo z rady obce by osobou, která
průběžně sleduje plnění plánu rozvoje obce, být neměl. Mnohem přínosnější by byl některý
z členů ZO. Ing. Tomáš Mičaník se o tuto funkci přihlásil. Mgr. Tomáš Bjaček upozornil ještě
na možnost bod 7 změnit a delegovat tuto funkci na některého občana. Toto se ale jeví jako
problematické. Pan starosta ještě doplnil, že při sestavování akčních plánů jsme limitování
nejenom financemi, ale také kapacitními možnostmi personálními, abychom pak byli schopni
tyto akce „uřídit“. Dokument zpracovaný být má, takže udělejme vše, aby sestavený byl. Pan
ing. Šíma upozornil, že do příští schůze ZO by měla být vyhotovená zpráva, která vyhodnotí,
jak byl naplněn plán rozvoje v roce 2019. To je věc, kterou v úvodu zasedání požadoval pan
ing. N***** a to bude úkol pro pana Mičaníka, pokud tuto funkci přijme. Bylo navrženo
usnesení na jmenování osoby, která by zajistila splnění tohoto úkolu.
Usnesení:
8-19-1 Zastupitelstvo obce jmenuje pan ing. Tomáše Mičaníka jako pověřenou osobu pro
vyhodnocování Plánu rozvoje obce.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
8-19-2 Zastupitelstvo obce pověřuje pana ing. Tomáše Mičaníka, aby na příštím zasedání
zastupitelstva obce předložil vyhodnocení plnění Plánu rozvoje obce za uplynulý rok.
Pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
20. Diskuze
Diskuze probíhala již celkem rozsáhlá při projednávání předchozích bodů. Z řad občanů ještě
vystoupil ing. S*****. Chtěl navázat na kontrolu finančního a kontrolního výboru. Chtěl znát,
zda obec platí finance za provoz teploměru. Pan S***** si zápisy KV vyhledal a líbilo se mu,
že jsou hodně konkrétní a adresně je pojmenováno, čeho se předchozí členové ZO dopustili,
a chtěl by vědět, jak se bude postupovat dále. Jedná se zejména o problematický projekt na
rekonstrukci zdravotního střediska. I pan ing. Šíma upozornil na v minulosti přijaté usnesení,
které dává radě obce za úkol zpracovat znalecký posudek, jehož účelem bude zjištění, zda
projektová dokumentace na zdravotní středisko je zpracována v souladu s platnou
legislativou a v případě, že je vadná, má znalecký posudek stanovit výši škod. Chtěl vědět,
zda to probíhá. I pan ing. S**** chce vědět, zda bude obec žalovat zhotovitele projektu a
požadovat náhradu škody. Pan starosta přiznal, že není úplně na tuto věc připraven. Dostal
kontakty na dva soudní znalce, ale není si jistý dalším postupem, protože věc má na starosti
Mgr. Petr Kučera (právník), který dnes za ZO není přítomen. Poslední zpráva je z léta. Panu
S***** vadí, že tuto záležitost má řešit obecní právník. Ing. Šímovi také chybí informace o

dalším postupu – trvá to příliš dlouho. Rada obce přislíbila, že tento bod projedná v hned
pondělí na svém zasedání.
Během diskuze se pan starosta ještě vrátil ke kauze H****. Podnětem k diskuzi bylo odvolání
rodiny H*****, na rozhodnutí stavební úřadu v Bílovci. Odvolání má 54 stran. Zmapována je
v něm celá historie i čerstvé důvody odvolání. Pan starosta se obává, že jejich zájem je tak
dobře ochráněn, že je téměř nemožné smést kauzu ze stolu. Domnívá se, že obec má jednou
možnost a to nemovitost odkoupit. Peníze v rozpočtu vyhrazeny na odkup máme, ale je
potřeba dobře si ošetřit budoucí smlouvu. Pan ing. S**** znovu navrhl, aby si obec na tuto
kauzu našla jiného právníka. Pan starosta chce spolupracovat s MMO i stavebním úřadem
v Bílovci, aby kauza byla definitivně ukončena. K problému se vyjádřil ještě pan Pokorný,
přiklání se ke změně právníka v této věci.
21. Závěr
Ukončeno ve 20: 45 hod.
Zapsala Jana Rašíková

Ve Vřesině dne: 16. 12. 2019
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