ZÁPIS
23. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 26.02.2014
v Kulturním domě CZYTELNIA, Vendryně čp.348
Účast na 23. zasedání Zastupitelstva obce:
Počet přítomných členů ZO při zahájení v 15:00 hod:
Počet omluvených členů ZO:
Počet neomluvených členů ZO:
V průběhu jednání se dostavili členové ZO:
Zasedání ZO v průběhu jednání opustili členové ZO:
Hosté:
Přítomní občané:
Počet přítomných členů ZO v průběhu zasedání:

15
2 - dle prezenční listiny
0
0
0
1 Marcela Pešková, ekonomka
3
15

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení – stálé body programu
Rozpočtové opatření č. 2
Přijetí daru pozemku
Záměr prodeje pozemku
Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO
Zpráva návrhové komise
Závěr

1. ZAHÁJENÍ
1.1 Schválení programu zasedání
23. zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Rudolf Bilko. Konstatoval, že
v tuto chvíli je přítomno 15 členů zastupitelstva. Ze zasedání se omluvili dva členové Ing. Jiří
Macura a Ing. Petr Kaleta. Po uvítání všech přítomných členů ZO, přivítal pan starosta hosty z řad
občanů, kteří se zapsali do prezenční listiny. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné. Poté seznámil všechny přítomné s programem, protože nebyly žádné
připomínky, dal o něm hlasovat:
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva obce.
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1.2

Volba návrhové komise - byli doporučeni: Zbyhněv Kubiczek a Janusz Ondraszek.
Výsledek hlasování:

pro
proti
13
0
(Zdrželi se: Zbyhněv Kubiczek a Janusz Ondraszek)

zdržel se
2

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Zbyhněv Kubiczek a Janusz Ondraszek.
1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: Pavel Báča a Ing. Marek Šlachta.
Výsledek hlasování:

pro
proti
13
0
(zdrželi se: Ing. Marek Šlachta a Pavel Báča)

zdržel se
2

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Pavel Báča a Ing. Marek Šlachta.
1.4
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Eva Matušková - Zastupitelstvo bere na
vědomí.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 23. zasedání je Eva Matušková.
1.5
Pan starosta požádal ověřovatele zápisu 22. zasedání ZO Bohuslava Raszky a Ing. Bronislava
Zawady, aby sdělil, zda zápis odpovídal jeho průběhu. Oba potvrdili shodu s průběhem minulého
zasedání a zápisem.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu Zastupitelstva obce č. 22 ze dne
28.01.2014.
1.6
Kontrola usnesení z 21. a 22. zasedání zastupitelstva obce.
Přednáší pan starosta, konstatuje, že byly uloženy dva úkoly radě:
13/21/4.5 Zastupitelstvo obce po projednání ukládá radě obce dopracovat vyhlášku o
místních poplatcích č.2/2010 o nové poznatky a nový návrh předložit do některého z příštích
zasedání zastupitelstva. – ÚKOL TRVÁ. Na radě byl upřesněn termín, do konce února, nové
znění OZV bude předloženo na dubnovém zasedání ZO.
13/21/4.7.2 Zastupitelstvo obce ukládá radě zajistit vypracování studie na nadstavbu
modulových učeben ZŠ – ÚKOL SPLNĚN. Rada schválila objednávku kompletní projektové
dokumentace u firmy Touax, včetně zastřešení.
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 21
ze dne 04.12.2013.
1.7
Zpráva o činnosti Rady obce Vendryně od minulého zasedání ZO. Přednáší místostarosta.
Konstatuje, že rada se sešla celkem 4x, kromě rady č. 89 jsou všechna usnesení rady zveřejněna
na webových stránkách naší obce. Informuje o hlavních bodech ze schůze rady ze dne
17.02.2014.
Starosta poděkoval místostarostovi za zprávu, poté otevírá na toto téma rozpravu. Bez připomínek.
Starosta uzavřel rozpravu a přečetl návrh usnesení:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/1.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 21. zasedání ZO.
2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. II. NA ROK 2014,
VČETNĚ SCHVÁLENÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ,
SCHVÁLENÍ ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD NA ROK 2014 ČLENŮM
ZO
Starosta hned v úvodu předal slovo rozpočtářce paní Marcele Peškové, která informuje členy
zastupitelstva o tom, že zasedala grantová komise aby rozdělila finanční prostředky
společenským organizacím, které žádaly na neinvestiční akce 348 tis. Kč, v rozpočtu je plánováno
400 tis. Kč a na provozní a investiční akce spolky žádaly 738 tis. Kč v rozpočtu je částka 600 tis.
Kč. Grantová komise posuzovala oprávněnost a účelovost požadavků jednotlivých spolků.
Podrobně rozebírala jednotlivé žádosti a rozhodnutí komise. Po uzavření žádostí o poskytnutí
příspěvků z rozpočtu obce od jednotlivých organizací a jejich projednání v grantové komisi byly
radě obce předloženy ještě dvě žádosti o příspěvek, které předložili: Florbalový klub Vendryně a
Roman Kopeć. Obě žádosti se týkají sportovních aktivit. Rada obce po projednání doporučuje
zastupitelstvu obce schválit obě žádosti.
Starosta poděkoval paní Marcele Peškové za podrobný výklad a nyní na toto téma otevírá
rozpravu.
ROZPRAVA:
David Gajdzica

Miroslav Bednarz
Irena Ondraszková
Bohuslav Raszka
Jan Kraina
Bohuslav Raszka

Rudolf Bilko

- Členové finančního výboru rozdělení finančních prostředků dle grantové
komise podrobně projednali a konstatovali, že vzhledem k restitucím navrhli
zkrátit dotaci Římskokatolické farnosti a nyní předseda FV žádá členy ZO o
názory na tuto věc.
- Navrhuje zveřejnit vzor vyplněného formuláře na žádosti o granty,
z předložených dokumentů nebylo zřejmé, zda organizace žádá neinvestiční
anebo investiční příspěvek.
- Navrhuje vytvořit jednotný formulář – odpovídá Miroslav Bednarz, ano
formulář existuje.
- Informuje, že MS PZKO použije příspěvek na zateplení jeviště, tím razantně
zvýší úsporu energie.
- Grantová komise vycházela z nízké částky o grant pro Římskokatolickou
farnost, proto ji obdržela v plné výši.
- Informuje, že restituce, kterou farnost od státu obdržela se nevztahuje na
činnost fary s mládeží, máme spolu takovou spolupráci, že účastníci letních
táborů, vždy ochotně a hlavně bezplatně pomáhají v obci s brigádnickými
pracemi, jako např. zametání chodníků, natírání zábradlí apod.
- Vyzval přítomné občany, že mohou také vystoupit se svými návrhy
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k projednávané problematice k jednotlivým bodům.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil, přečetl návrh usnesení a
dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/2.1
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvků jednotlivým žadatelům, tak jak je uvedeno
v přiložené tabulce.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
1

(zdržel se: Marek Šlachta)
2.2
Dále předložil Klub zábavy a sportu Záolší žádost o spolufinancování projektu „Dětem pro radost,
dospělým k odpočinku“, na který získali grant od firmy OKD – podrobnější informace k tomuto
projektu přednáší zastupitel Milan Zakřevský. Starosta promítá na plátno schéma a PD projektu.
Mimo jiné také oznamuje členům ZO a přítomným občanům, že bude veřejné projednání i na toto
téma v Kulturním domě Czytelnia dne 05.11.2014 v 15 hod. Pan Zakřevský konstatuje, že zahájení
výstavby bude 01.04.2014 a ukončení celé akce by mělo být 31.08.2014.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Danuše Hartmanová
Milan Zakřevský

Rudolf Bilko
Jana Chlebková

Milan Zakřevský

Janusz Ondraszek

Miroslav Bednarz

- Projekt vypadá velice dobře, předpokládá, že se bude líbit i rodičům
s dětmi, s údržbou budou spojené i vyšší finanční prostředky.
- Oplocení bude jen ze strany železnice a komunikace z důvodu zvýšené
bezpečnosti návštěvníků bludiště, toto byl požadavek ŽSD. Proti vandalům
bude areál zabezpečený kamerovým systémem.
- Dále upřesňuje podrobnosti týkající se probíhajících jednání. Ve velké
míře se u zastávky ČD kradou kola (policie hlásí 8 ks kol/rok) navrhuje,
umístit zde fotopasti pro snazší identifikaci zloděje.
- Projekt ji nadchnul, sice se nachází u nádraží, je škoda, že se nemyslelo
na starší mládež (kolečkové brusle apod.), naproti přes cestu je areál
Vitality s podobným hřištěm pro děti. Spolek dobrovolných hasičů přislíbil
aktivní pomoc při výstavbě.
- Hlavní účel tohoto projektu je bludiště, které nemá v širokém okolí obdoby,
je to víceméně rarita, bude tam arboretum, stromy a rostliny budou
pojmenovány českými, polskými a latinskými názvy.
- Vnímá toto místo jako klidovou zónu, myslí, že skatepark není moc
rozumná věc, když i Třinec od podobného projektu upustil, arboretum
s bludištěm je perfektní projekt. Navrhuje oslovit firmy v obci, které by
ochotně přispěly finanční částkou, či darem.
- V tabulce zmiňuje také potenciální sponzory a dárce, pokud toto nevyjde
má vedení klubu alternativní řešení financování? Starosta navrhuje, že
obec s financováním vypomůže.

ROZPRAVA ukončena. Starosta vyzval Janusze Ondraszka, aby přečetl návrh usnesení a dal o něm
hlasovat.

USNESENÍ 14/23/2.2
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „Dětem pro radost, dospělým
k odpočinku“ ve výši Kč 150.000,-.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0
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zdržel se
1

(zdržel se: Milan Zakřevský)
2.3
Starosta předal slovo paní Marcele Peškové, aby seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovým
opatřením č. II. na rok 2014, která konstatuje, že ve výdajích budou rozpuštěny rezervy, které byly
na příspěvky, ty budou zapojeny do jednotlivých oddílů paragrafů, ve výdajích bude 0 a v příjmech
se nic nemění. David Gajdzica doplňuje, že členové finančního výboru toto rozpočtové opatření č.
2 projednali na svém jednání a doporučili ZO ke schválení.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, starosta vyzval Janusze Ondraszka,
aby přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat:
USNESENÍ 14/23/2.3
Zastupitelstvo obce schvaluje RO II. na rok 2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

2.4
Starosta vysvětluje, že kontroloři KÚ MSK provedli ve dnech 10. – 11.02.2014 přezkoumání
hospodaření obce Vendryně a na základě doporučení auditorů je potřeba, aby smlouvy o
poskytnutých příspěvcích schválilo Zastupitelstvo obce, pokud nebude instituce požadovat
smlouvu a postačí jim informační dopis, může tento příspěvek schválit rada.
Podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno uzavíraní
smluv o přijetí a poskytnutí dotace – jedná se o schválené příspěvky v rámci RO II. na rok 2014
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta vyzval Janusze Ondraszka,
aby přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat:
USNESENÍ 14/23/2.4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutých příspěvcích jednotlivým žadatelům, tak
jak bylo schváleno v rámci RO II. na rok 2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

2.5
USNESENÍ 14/23/2.5
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh nových pravidel pro poskytování příspěvků.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

2.6
Starosta opět předal slovo Marcele Peškové, která konstatuje, že cestovní náhrady na rok 2014
členům zastupitelstva obce nemůže schvalovat rada, auditoři tvrdí, že schválení přísluší
zastupitelstvu obce, podrobně informuje o výši příspěvku.
Dle § 84, odst 2, písm.t. zastupitelstvo obce stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad
členům zastupitelstva.
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Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta přečetl návrh usnesení a dal
o něm hlasovat:

USNESENÍ 14/23/2.6
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad na rok 2014 členům
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

3. DAROVACÍ SMLOUVA Č. S/002/00270/2014/MI
Starosta informuje členy zastupitelstva obce, že na předešlém zasedání zastupitelstva obce
členové ZO schválili usnesením č. 13/21/4.2. dne 04.12.2013 přijetí daru pozemku – ostatní plocha
pod MK od paní Heleny Dadakové a pana Karla Tomiczka p.p.č. 3665 - ost. plocha o výměře 169
m2 vše v k.ú. Vendryně. Dnes předkládáme zastupitelstvu obce darovací smlouvu na přijetí tohoto
daru. Darovací smlouvu projednala na své schůzi rada obce dne 19.02.2014 a doporučila ZO ke
schválení.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta přečetl návrh usnesení a dal
o něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/3
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. S/002/00270/2014/Mi na pozemek p. č. 3665
v k.ú Vendryně.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

4.1 SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA PRODEJ POZEMKŮ V K. Ú. VENDRYNĚ
V souladu s dříve realizovanou stavbou zařízení Telefónica Czech Republic, a.s. byla v roce 1997
uzavřená nájemní smlouva na stavbou dotčené pozemky, nyní požádala firma o dokoupení těchto
pozemků. Jedná se o pozemky parc. č. 3112/2, zast. pl. a nádv., o výměře 50 m2 a parc. č.
3112/3, ost.pl., jiná pl., o výměře 4 m2 . Pozemky budou odprodány za dohodnutou kupní cenu
400,- Kč za 1m2 což celkem činí 21.600,- Kč.
Starosta na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta přečetl návrh usnesení a dal o
něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/4.1
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Vendryně,
parc. č. 3112/2, zast. pl. a nádv., o výměře 50 m2 a parc. č. 3112/3, ost.pl., jiná pl., o výměře 4 m2,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 21.600,- Kč, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

4.2 SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU ODPRODEJE ČÁSTÍ POZEMKŮ P.Č. 2120 a 2111 v k.ú.
VENDRYNĚ
Starosta konstatuje, že se na obec Vendryni obrátili se žádostí odkoupení částí pozemků paní
Věra Wawroszová a manželé Naděžda a Petr Bystrzyčtí, ve věci odkoupení částí pozemků p.č.
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2120 a 2111 v k.ú. Vendryně. Jedná se o pozemky pod komunikacemi, kde část pozemků p.č.
2111 je nyní součástí dvorku u RD č.p. 54 a pozemek p.č. 2120 navazuje na soukromý stavební
pozemek, přes který by v budoucnu vedla příjezdová cesta k RD.
Při místním šetřením za účasti všech zainteresovaných občanů bylo doporučeno, předmětný
pozemek obce, který už historicky ztratil svoji původní funkci, geometricky rozdělit a odprodat
jednotlivým občanům, jejichž stávající pozemky přiléhají k pozemku obce.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
ROZPRAVA:
Jan Kraina
- Je možné, že se přihlásí ještě někdo jiný se žádostí o odkoupení tohoto pozemku?
Rudolf Bilko - Ano tato varianta je možná, nepředpokládá se ale, že by se někdo přihlásil. Za
rozhodnutí o prodeji tohoto pozemku je plně zodpovědné zastupitelstvo.
Samozřejmě, že tato varianta není vyloučena.
ROZPRAVA ukončena. Starosta vyzval Janusze Ondraszka, aby přečetl návrh usnesení a dal o
něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/4.2.1
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr odprodeje částí pozemků p.č. 2111 a 2120 a
v k.ú. Vendryně.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/4.2.2
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce dalším jednáním s občany k realizaci konkrétních kroků
k prodeji pozemků.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

5. NÁVRHY, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO
5.1 PODNĚTY NA POŘÍZENÍ ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU
Starosta informuje, že obec Vendryně v současné době eviduje dva podněty na pořízení změny
v územním plánu žadatelů p. Jiřího Krystka, bytem Palackého 507 Třinec a Ing. Romana Kalety,
bytem Kpt. Nálepky 865 Třinec. Jelikož v současné době jsme ve fázi před zveřejněním
upraveného návrhu nového územního plánu, jakékoliv změny již v tomto případě nejsou přípustné,
jelikož tyto změny nejsou projednány s dotčenými orgány. Občané budou mít možnost ke
zveřejněnému návrhu nového územního plánu podat připomínku. Jelikož nový územní plán zatím
není schválen nelze nyní rozhodnout, kdy se budou pořizovat jeho změny, v této souvislosti
doporučujeme zastupitelstvu přijmout následné stanovisko k těmto žádostem: došlé žádosti nyní
na obecním úřadě pouze evidovat, a o dalším postupu rozhodne zastupitelstvo obce až po
schválení nového územního plánu.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek. Starosta přečetl návrh usnesení a
dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/5.1
Zastupitelstvo obce schvaluje evidovat došlé Podněty na pořízení změny územního pánu, do
doby než zastupitelstvo rozhodne o pořízení změn nového územního plánu, který doposud není
schválen.
Výsledek hlasování:

pro
14
(zdržela se Irena Ondraszková)

proti
0
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zdržel se
1

5.2 SCHVÁLENÍ SMLOUVY O FINANČNÍ SPOLUÚČASTI
Starosta informuje, že rada obce dne 20. 1. 2014 usnesením č. 14/87/4.4. schválila příspěvek ve
výši 35.424 Kč Centru pro rodinu a sociální péči o. s. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
však musí dle §85 odst. j zákona č. 125/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schválit
Zastupitelstvo obce.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
ROZPRAVA:
Danuše Hartmanová

- Informuje o tom, že komise sociální se touto žádostí zabývala, učinila
šetření v terénu a doporučila radě i zastupitelstvu smlouvu o finanční
spoluúčasti schválit.
Miroslav Bednarz
- Zajímá se, zda je to v souladu s rozpočtovým opatřením, paní Pešková
odpovídá, že finanční prostředky jsou z kapitoly sociální na finanční pomoc
potřebným.
ROZPRAVA ukončena. Starosta přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/5.2
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o finanční spoluúčasti obce ve výši 35 424,- Kč na služby
osobní asistence, které poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči o. s., se sídlem Kostelní nám.
1., 728 02 Ostrava 1, občanům obce Vendryně.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

5.3 ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE
PROVEDENÉ DNE 30.01.2014 PRACOVNICEMI MINISTERSTVA VNITRA ČR
Z výše uvedené kontroly byl MVČR pořízen protokol, jehož úplné znění je k nahlédnutí na OÚ,
úsek sekretariátu. Předmětem kontroly bylo plnění ustanovení 21 paragrafů zákona o obcích a 2
paragrafy zákona o svobodném přístupu k informacím. Vyžádáno a zkontrolováno bylo celkem 14
dokumentů obce.
Celkem bylo kontrolou konstatováno na úseku fungování orgánů obce 21 zjištění, na úseku
nakládání s majetkem obce 3 zjištění, naplňování práv občanů 3 zjištění, ostatní povinnosti na
úseku samostatné působnosti 6 zjištění, zveřejňování informací 5 zjištění, tzn. že kontroloři
v protokolu uvádějí celkem 38 zjištění k jednotlivým paragrafům. Z výše uvedeného celkového
počtu bylo 31 zjištění bez závad, u 7 zjištění bylo konstatováno pochybení.
SHLEDANÁ POCHYBENÍ:
1. Pořízení zápisu ze zasedání ZO má být do 10 dnů – v jednom případě a to u ZO
24.04.2013 to bylo později.
2. Zápis ze schůze rady podepisuje vždy starosta a místostarosta – v jednom případě zápis
ze schůze rady z 02.12.2013 nebyl v době kontroly podepsán místostarostou.
3. V evidenci právních předpisů obce mají být uvedeny vyjmenované náležitosti podle zákona
– v naší evidenci nebyly uvedeny údaje o nabytí platnosti, případně o ukončení platnosti
OZV.
4. Každou Obecně závaznou vyhlášku (OZV) má obec neprodleně po dni jejího vyhlášení
zaslat na Ministerstvo vnitra ČR – bylo zjištěno, že OZV č. 1/2012 a OZV Č. 2/2012 nebyly
na MVČR zaslány.
5. Obec má vést seznam hlavních dokumentů obce (koncepční, strategické a programové
dokumenty) a tento seznam má být přístupný k nahlédnutí – nebyl kontrolorům předložen
takovýto ucelený seznam, máme to na různých místech.
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6. Na webových stránkách nemáme zveřejňovány poskytnuté informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím – tyto informace jsme vždy poskytovali jen žadateli.
7. Povinně zveřejňované informace na webových stránkách obce neobsahují všechny
náležitosti podle prováděcí vyhlášky k zákonu o svobodném přístupu k informacím
(struktura, pořadí, označení a uvozovací text).
DALŠÍ POSTUP:
Vzhledem k tomu, že protokol o kontrole byl doručen na obec 19.02.2014 a dle požadavku MVČR
je nutno navržené opatření vyvěsit po dobu 15 dnů na úřední desku, oznámit na MVČR dobu a
místo konání ZO, na kterém se celá tato zpráva bude projednávat, nebylo z časových důvodů
možné zařadit tento bod na únorové zasedání ZO dne 26.02.2014, bude proto předmětem příštího
ZO.
V předstihu bude navržen soubor opatření k výše uvedeným zjištěním a projednán v kontrolním
výboru ZO, vyvěšen na úřední desce a předložen na ZO.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, pan starosta přečetl návrh na
usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/23/5.3
ZO bere na vědomí předběžnou informaci o provedené kontrole MVČR.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

5.4 ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU A PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014
Starosta předal slovo Ing. Janu Krainovi, předsedovi kontrolního výboru který představil plán
kontrol prováděných KV na rok 2014, kontroly se budou týkat zejména dodržování vybraných
paragrafů zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, příprava zasedání ZO, obsah a pořízení zápisu ze
zasedání ZO, svolávání ZO – informovanost o konání ZO, zápisy ze zasedání rady obce,
pravomoci RO, svěřování pravomoci RO starostovi, přijímání usnesení RO, nakládání s nemovitým
majetkem, práva občana obce v průběhu zasedání ZO, právo občana obce k zásadním
dokumentům orgánů obce, vedení evidence právních předpisů obce Obecně závazných vyhlášek
a Nařízení obce, povinně zveřejňovaných informací, přístupu k informacím v úředních hodinách,
výroční zprávy v oblasti poskytování informací.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta přečetl návrh usnesení a dal
o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/23/5.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a schvaluje plán činností a
kontrol na rok 2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

5.5 ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU A PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014
Přednáší Ing. David Gajdzica, předseda finančního výboru a seznamuje členy zastupitelstva se
zápisem a usnesením z jednání finančního výboru z 24.02.2014, který si mimo jiné také stanovil
kontroly, jejich termíny a určení členů k jednotlivým kontrolám a také předložil plán jednání FV na
rok 2014.
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Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta přečetl návrh usnesení a dal
o něm hlasovat.

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/23/5.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje plán činností a
kontrol na rok 2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO
Bohuslav Raszka

Rudolf Bilko

Janusz Ondraszek

Jan Kraina

Občan Petr Karas
čp.552

Anna Retková

- Informuje o počtu připojených občanů, respektive nepřipojených rodinných
domů na kanalizaci. V těchto dnech obdrželi do svých schránek
doporučenou zásilku, aby podali vysvětlení, co jim brání k připojení na
veřejnou kanalizační síť.
- Informuje o účasti na vodohospodářské konferenci v Praze, které se
pravidelně zúčastňuje každý rok.
- Ohledně veřejného osvětlení konstatuje, že na projekt modernizace VO není
jednoduché získat dotace.
- Konstatuje, že na místních vodních tocích je velmi zřetelné připojení občanů
na kanalizaci, potoky jsou čistší, zejména na tzv. trombikově kanálu je
napojení zřetelné - mimo jiné se v potoce objevují také raci. Pan Ascher má
následující poznatek: ve studni pravidelně měří hladinu spodní vody,
v důsledku napojení občanů v lokalitě Čornovské na kanalizaci, hladina
spodní vody klesla o 70 cm.
- Zajímá se, jaké kroky podniklo vedení obce k tomu, aby ze zábradlí
místních mostků zmizely reklamy, které zde bez vědomí obce pověsili
neznámí podnikavci. – odpovídá místostarosta, že se pokoušeli telefonovat
na uvedená telefonní čísla, slíbili, že to odstraní. Starosta informuje o tom,
že technická četa pracuje na výrobě nových informačních tabulích, které
budou k dispozici všem k vylepování plakátů a různých reklamních letáčků.
- Má obec takové opatření, aby stavebník zajistil svůj materiál, zejména při
zateplování RD lítá po okolí polystyrén – odpovídá starosta, bohužel žádné
opatření obec nevydala. Dle nového občanského zákoníku se může obec
obrátit na soud.
- Ohledně grantů se objevují stále stejné problémy, navrhuje rozdělit žádosti
do 3 kategorií: neinvestiční dotace na činnost, investiční dotace na budovy a
údržba a navrhuje, aby každý žadatel, který žádá o investiční dotaci na
budovu a údržbu předložil také hospodaření spolku příjmy a výdaje. Toto
členům grantové komise schází při rozdělování finančních prostředků.
Starosta odpovídá, že toto by měly řešit nová pravidla, které připraví
rozpočtářka Marcela Pešková spolu s finančním a kontrolním výborem.
- Autobus, který jede ze směru od Třince na konečnou nestojí na autobusové
zastávce u Kříže, protože řidič tam prostě nezastaví, kvůli bezpečnosti
cestujících, že tam není nástupní ostrůvek a proto jede až ke školám, takže
když jedou rodiče anebo sourozenci s dětmi do MŠ, tak musí jít zpátky
jednu autobusovou zastávku. Na tuto připomínku odpovídá pan starosta, že
záležitost projednával osobně s vedením Veolia, nyní Ariva a je to na osobní
poloze a odpovědnosti řidiče, zda na této autobusové zastávce zastaví, či
nikoliv. Občan dále informuje, že podepsal petici na zbudování chodníku
podél 1/II.
- Informuje, že došlo ke změně vedení TJ, valná hromada zvolila jako
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Irena Ondraszková

Rudolf Bilko

Občan Jaroslav
Rajca čp. 324

Občan Bruno Kisiel
čp. 841 (pracoval
v energetice)

Bohuslav Raszka

Janusz Ondraszek

Rudolf Bilko

předsedu pana Rajmunda Sikoru, místopředsedou je pan Ludvík Martinka.
- Jak dopadlo jednání s mladými architekty, a panem Moderem, co se týče
budoucího centra obce, zda je reálná ještě v tomto volebním období
navrhovaná výstavba.
- Návrhy mladých architektů máme k dispozici, ve středu 05.03.2014 na
veřejné prezentaci budeme představovat studii, některé jejich vize jsou
velmi zajímavé, avšak v běžném životě nejsou zcela reálné. Ze stavby
tréningové hokejové haly sešlo, investor má zájem dostavět křídlo hotelu
Vitality. Do budoucna máme záměr z budovy pošty vybudovat DPS.
- Z Vápenky jezdí autobusem pár dětí do školky, autobus, který jede
z konečné na tento autobus nečeká a rodiče, kteří vedou děti do školky pak
nestihnou zpáteční autobus ve třičtvrtě na osm, takže jezdí ke škole a
potom jdou pěšky, aby chytili autobus na cestu domů. Pan starosta
konstatuje, že takového podněty uplatňujeme přes komisi dopravní u
dopravce, který v mnoha případech vyhoví našim požadavkům, hlavně při
změně jízdních řádů.
- Od štědrého dne uplynuly dva měsíce, zajímá se zda má obec od ČEZ
zprávu, co se vlastně na štědrý den stalo, kdy byla velká část občanů bez
elektřiny (od 06,30 – 18,30 hod.). Místostarosta ve zpravodaji psal
informace o této havárii. Starosta konstatuje, že ten den byla velmi silná
vichřice. Pan Kisiel hovoří, že ČEZ si účtuje velmi vysoké částky za el.
energii a ČEZ má takové příjmy, že je schopen investovat v Albánii,
v Bulharsku, a nás z toho vynechává. Odborně vysvětluje problematiku
údržby jak sloupů, tak natažených drátů. Na procházce šel hledat místo, kde
se havárie stala a zajímá se, zda to je na místě, které uvádí (u farmy pana
Franka), konstatuje, že stožár je v zoufalém stavu. Starosta argumentuje, že
obec silovou elektřinu neovlivní, při živelné pohromě, např. vichřici dojde
k rozkmitání drátů, že může nastat také výpadek el. energie a vyhoření
trafostanice. Pan Kisiel namítá, že to je věc pravidelné údržby, dnes je
taková technologie, dráty jsou třeba 50 let staré, duše jsou vytahané,
apeluje na obec, aby u ČEZ urgovala opravu, případně výměnu těchto
starých drátů. Je toho názoru, že zastupitelstvo zastupuje své občany, a
žádá, aby obec apel na ČEZ zaslala.
- Tato situace, která nastala, byla souhra 3 náhod. Utržený drát vysokého
napětí, vyhořel okružní transformátor, první porucha měla být odstraněna
cca ve 12 hod., další porucha transformátoru v 16 hod. odpoledne a když
měli zokruhované vedení z tohoto trafa, tak na toto vedení spadl strom.
- Navrhuje jako zastupitelstvo vznést na společnost ČEZ návrh na revizi
všech opotřebovaných drátů. Pan Kisiel dále hovoří, že po dvaceti letech by
měla být celková rekonstrukce drátů el. vedení, vždyť na tyto investice má
tato bohatá firma peníze. Navrhuje problematická místa vytipovat a podat
návrh ČEZu na rekonstrukci, či obnovu. Občan jako jednotlivec nic
nezmůže, ČEZ sám od sebe také nic neudělá, proto se pan Kisiel obrací na
vedení obce, aby vzneslo požadavek na základě tohoto podnětu. Nejhorší
se mu jeví stav izolátorů směrem „ku cigielni“ do Bystřice a sloup u bývalé
farmy u Franka.
- Děkujeme za námět, rada se bude tímto návrhem vážně zabývat, jsou zde
dva jasně definované kritické stavy, místostarosta vše v terénu prošetří a
následně vyzveme ČEZ k projednání této záležitosti.

ROZPRAVA ukončena.
USNESENÍ 14/23/5.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které
jsou uvedeny v zápise.
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6. USNESENÍ
Pan Janusz Ondraszek přednesl zprávu návrhové komise, která zrekapitulovala přijatá usnesení,
pan starosta dal o tomto hlasovat:

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 13/23/6
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

6. ZÁVĚR
Na závěr 23. zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Ing. Rudolf Bilko poděkoval všem
členům zastupitelstva za aktivní účast na dnešním jednání a v 17:30 hod. toto jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. MAREK ŠLACHTA

Starosta:
Ing. RUDOLF BILKO

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 06.03.2014
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PAVEL BÁČA

