ZÁPIS
25. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 25. června 2014
v Domě s pečovatelskou službou, Vendryně 172

Účast na 25. 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 tito členové ZO:
Zasedání v průběhu jednání opustili členové ZO:
Hosté:

14
1 – dle prezenční listiny

0
Ing. David Gajdzica a Ing. Marek Šlachta

Marcela Pešková, ekonomka OÚ
Petra Martynková – Třinecký Hutník
Přítomní občané: 1 – dle prezenční listiny
Počet přítomných členů ZO v průběhu zasedání: 14 - 16
Počet přítomných členů ZO na konci zasedání: 16

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení – stálé body programu.
Rozpočtové opatření č.V.
Závěrečné účty SOJ, SVHS, Mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně.
Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení.
Darovací smlouva na chodník k hotelu Vitality.
Vstup obce do RSTS – Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.
Určení volebního obvodu pro volby do Zastupitelstev obcí pro volební období 2014– 2018 a
stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Vendryně.
Přednesy, jejich projednání a přijetí usnesení.
Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO.
Zpráva návrhové komise.
Závěr.
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1 ZAHÁJENÍ
1.1
Schválení programu zasedání:
25. zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Rudolf Bilko. Konstatoval, že v tuto
chvíli je přítomno 14 členů zastupitelstva. Ze zasedání se omluvila jedna členka – Jana
Chlebková. Pan starosta po uvítání všech přítomných členů ZO přivítal také paní Petru
Martynkovou, zástupkyni Třineckého hutníku a občana Veselého, který se zapsal do prezenční
listiny. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Poté seznámil všechny přítomné
s programem, a protože nebyly žádné připomínky, pan starosta dal o programu zasedání hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
0

1.2
Volba návrhové komise - byli doporučeni: JAN KRAINA a IRENA ONDRASZKOVÁ
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: JAN KRAINA a IRENA ONDRASZKOVÁ
Výsledek hlasování:

pro
proti
12
0
Zdržel se: Jan Kraina a Irena Ondraszková

zdržel se
2

1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: ANNA RETKOVÁ a BOHUSLAV
RASZKA
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: ANNA RETKOVÁ a BOHUSLAV
RASZKA
Výsledek hlasování:

pro
proti
12
0
Zdržel se: Anna Retková a Bohuslav Raszka

zdržel se
2

1.4
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Kateřina Walicová - Zastupitelstvo obce bere
na vědomí.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 25. zasedání je Kateřina Walicová.
1.5
Pan starosta požádal ověřovatele zápisu 24. zasedání ZO pana Miroslava Bednarze a Milana
Zakřevského, aby sdělili, zda zápis odpovídal jeho průběhu. Oba potvrdili shodu s průběhem
minulého zasedání a zápisem.
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu Zastupitelstva obce č. 24 ze dne
23.04.2014.
1.6
Kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce.
Přednáší pan starosta, který konstatuje, že byly radě obce uloženy následující úkoly:
14/23/2.5 – ZO ukládá Radě obce připravit návrh nových pravidel pro poskytování příspěvků –
SPLNĚNO, Rada obce schválila na své schůzi č. 99 dne 23.06.2014 – pravidla budou
zveřejněna na webových stránkách obce a rozeslána členům ZO.
14/23/4.2.2 – ZO pověřuje Radu obce dalším jednáním s občany k realizaci konkrétních kroků
k prodeji pozemků – TRVÁ, úkol se realizuje.
14/24/4.3 – ZO ukládá kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu plnění usnesení č. 14/24/4.2 do
30.06.2014.
14/24/8.2 – ZO ukládá Radě obce projednat se žadatelem možnost směny pozemku s cílem
rozšíření místní komunikace parcely p.č. 3370/1 v k.ú. Vendryně – TRVÁ, úkol se realizuje.
14/24/12.3.2 – ZO ukládá Radě připravit detailnější zprávu o vodovodech ve vlastnictví obce
Vendryně s návrhem na další řešení – SPLNĚNO, viz přednes č. 8.1
V 15,08 hod. se na zasedání ZO dostavil Marek Šlachta, nyní je počet čl. ZO: 15
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 24
ze dne 23.04.2014.
1.7
Zpráva o činnosti Rady obce Vendryně od minulého zasedání ZO.
Přednáší místostarosta, který konstatuje, že Rada obce se sešla celkem 6x a kromě usnesení č.
99 jsou všechna usnesení zveřejněna na webových stránkách obce. Informuje o hlavních bodech z
poslední schůze rady ze dne 23.06.2014.
Pan starosta poděkoval místostarostovi za zprávu, sdělil, že na posledním zasedání Rady obce se
rozhodovalo o poměrně závažných věcech – zejména k rozšíření kapacity MŠ a ZŠ, a požádal
proto pana Báču, aby zastupitele o těchto věcech informoval:
Informace pana Báči:
Nadstavba - Informuje, že výběrové řízení (dále jen „VŘ“) nemohlo být dokončeno, protože se
a zateplení
přihlásila pouze 1 firma a tu nelze podle zákona o veřejných zakázkách vybrat.
MŠ
Proto muselo být toto VŘ zrušeno, což nadělalo velké problémy ve vztahu k
plánovaným realizačním termínům, které byly domluveny společně s MŠ, kdy se
stavební práce měly provádět v červenci a srpnu a dodělávky (zejména venku)
v září. Bude tedy vyhlášeno opakované VŘ a pokud nenastanou nějaké
komplikace, tak by šlo teoreticky 7.8.2014 vyzvat firmu, která bude vybrána,
k zahájení stavebních prací – termíny by se tedy posunuly o cca 1 měsíc. Toto
ovšem způsobilo problémy s tím, že nasmlouvané umístění dětí bylo již plánováno
do nové třídy a toto se tedy také posouvá minimálně o 1 měsíc.
Nadstavba - Informuje o firmě TOUAX s.r.o., která měla zhotovit projektovou dokumentaci na
modulových
tuto akci. Pravděpodobně v ní došlo k nějakým personálním změnám a jejich
učeben ZŠ
náhled a přístup k zakázce byl velmi vlažný a nezodpovědný. Rada obce rozhodla
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odstoupit od zakázky na zhotovení PD u firmy TOUAX s.r.o. z důvodu nesplnění
termínu dodání PD, v důsledku čehož již nelze realizovat nadstavbu učeben
v letních měsících tohoto roku. Nová alternativa – obrátit se na firmu DELTA Třinec,
s.r.o., se kterou máme dobré zkušenosti z minulých akcí. Firma o tom již ví –
přislíbila pomoc jak při zpracování PD, tak při zajištění všech vyjádření pro stavební
řízení a následné vydání stavebního povolení. Nová alternativa počítá s realizací
stavby až v letních měsících roku 2015.
Pan starosta poděkoval panu Báčovi za poskytnuté informace, okomentoval tuto nastalou situaci a
nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Jiří Macura

Marek Šlachta

- Vyjadřuje se k rozbitému dopravnímu zrcadlu u PZŠ v souvislosti s vandalstvím
po kulturních akcích v obci. Vznáší dotaz, zda by nebylo vhodné zvýšit nájem
areálu Vendryňského parku, jelikož po kulturních akcích dochází k ničení
obecního majetku a obec ho pak musí na vlastní náklady opravovat. Pan
starosta odpovídá, že na toto téma již proběhla diskuze - je těžké určit viníka,
když je více akcí najednou, lidé chodí z hospody atd., takže nemůžeme říct, že
by to bylo pouze po akcích v parku. Jinak zvýšení nájmu v rámci podmínek
pronájmu Vendryňského parku bylo již realizováno na začátku tohoto roku.
- Vyjadřuje se k otázce vandalismu jako jeden z organizátorů akce – paradoxně
přes všechny připomínky k vandalismu sděluje, že letos bylo v areálu parku i
kolem něj mnohem méně rozbitého majetku a byl větší pořádek, než byl
v minulých letech.

Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil a přečetl návrh na
usnesení.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/25/1.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce od posledního zasedání ZO.
2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.V NA ROK 2014
Pan starosta informoval, že současné rozpočtové opatření se týká hlavně zvýšení na straně
příjmů, jelikož obec konečně obdržela zbytek dotace na kanalizaci a taky finance na cyklostezku a
předal slovo rozpočtářce obce, paní Marcele Peškové. Ta informovala zastupitele o RO č.IV, které
schválila Rada obce na svém 94. zasedání a poté podala podrobný komentář k rozpočtovému
opatření č.V.
Pan starosta poděkoval paní Marcele Peškové a otevírá na toto téma rozpravu - bez připomínek.
Starosta přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. V na rok 2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

4

zdržel se
0

3. ZÁVĚREČNÉ ÚČTY SOJ, SVHS, MIKROREGIONU BYSTŘICE-NÝDEK-VENDRYNĚ
Pan starosta informoval, že ZO musí vzít na vědomí závěrečné účty všech spolků, ve kterých obec
figuruje - je to ve stanovách všech spolků. Tyto závěrečné účty již visely na úřední desce a
prověřili je auditoři, takže zastupitelstva jednotlivých členských obcí tyto závěrečné účty berou na
vědomí.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, starosta vyzval pana Jana
Krainu, aby přečetl všechny návrhy na usnesení.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/3.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2013,
jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí
Jablunkovska za rok 2013“.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/3.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za
rok 2013, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Slezského vodohospodářského svazku za rok 2013“ a Zprávu revizní komise Svazku za rok 2013.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/3.3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek Vendryně za rok 2013, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2013“.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

4. SCHVÁLENÍ ÚVĚRŮ Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE VENDRYNĚ dle § 2395
občanského zákona č. 89/2012
Pan starosta informoval, že 2x ročně zastupitelstvo schvaluje úvěry z FRB. Tentokrát byla na obec
podána pouze 1 žádost o schválení úvěru z FBR – žadatelka, p. Anna Czerneková, požádala o
úvěr v celkové výši 50 000,- Kč na tituly 4.14 – rekonstrukce koupelny RD (40tis.) a 4.9 – výměna
oken u RD (10tis.). Žádost byla projednána v komisi FRB dne 18.6.2014 s doporučením
zastupitelstvu obce ke schválení.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, starosta vyzval pana Jana
Krainu, aby přečetl návrh na usnesení.
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Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/4
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení úvěru z FRB žadatelce ve finanční výši dle podané
žádosti, viz přednes a dále ZO schvaluje smlouvu o úvěru pro tuto žadatelku.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

5. DAROVACÍ SMLOUVA NA CHODNÍK K HOTELU VITALITY.
V souladu s dřívějším jednáním se zástupci Tenis hotel Vitality a.s. byla následně v roce 2012
realizovaná stavba chodníku k budově hotelu Vitality na nově odměřeném pozemku p.č. 789/9
z pozemku p.č. 789/2 vše v k.ú. Vendryně - tato stavba nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí
jako movitá věc. Celková výše finančních prostředků vynaložených na tuto stavbu činila 99.210 Kč.
Vlastník stavby Hotel Vitality nyní tuto stavu chodníku daruje obci Vendryně, jako dar do jejího
výlučného vlastnictví.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, starosta vyzval pana Jana
Krainu, aby přečetl návrh na usnesení.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Vendryně a Tenis hotel
Vitality, a.s. na darování stavby chodníku do výlučného vlastnictví obce Vendryně.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

6. VSTUP OBCE DO RSTS – REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE TĚŠÍNSKÉHO
SLEZSKA
Pan starosta informoval o možnosti přímého vstupu obce do Regionálního sdružení územní
spolupráce Těšínského Slezska (RSTS). Toto se táhne už delší dobu, obec je již kolektivním
členem v rámci SOJ. Z důvodu absolutní absence přímé osobní účasti jednotlivých obcí při
společném řešení problematiky územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko např. při
řešení problematiky ovzduší, se v některých případech objevuje skoro nezájem o další budoucnost
a fungování RSTS.
Dle stanov RSTS se členem Sdružení mohou stát obce na základě podané písemné žádosti,
s členstvím musí vyslovit souhlas zastupitelstvo, které vysloví souhlas také s obsahem stanov
Sdružení. Členský příspěvek činí 6,--Kč/osoba/rok, což je vůči obecnímu rozpočtu téměř
zanedbatelná položka. Řádné členství by bylo přínosné i při řešení aktuálních úkolů např.
životního prostředí a ovzduší.
Přímý vstup obce znamená více přímých členů, valná hromada tedy může lépe fungovat, mít větší
slovo a zároveň i deklarovat určitou myšlenku, že stojí za to se hrdě hlásit k Těšínskému Slezsku.
Sousední Bystřice již přímý vstup schválila a v Nýdku uvažují, že toto rozhodnutí nechají novému
zastupitelstvu.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
ROZPRAVA:
Jiří Macura

- Vznesl dotaz, v jaké výši je náš vklad do RSTS jako člena SOJ a jak to vypadá
s ostatními členy SOJ, vstoupí do RSTS? Např. Hrádek, Jablunkov, Nýdek? Pan
starosta odpovídá, že vklad je 2,60 Kč/osoba/rok. Zmiňované obce zatím svůj
vstup do tohoto sdružení zvažují. Na SOJ bylo přijato usnesení, že se obcím
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-

-

Bronislav
Zawada

-

Janusz
Ondraszek

-

Milan
Zakřevský

-

doporučuje přímý vstup do tohoto sdružení, ale rozhodnutí zcela závisí na
jednotlivých obcích.
Vznesl další dotaz – když by tedy obec do RSTS vstoupila a platila by 6
Kč/osoba/rok tak by těch 2,60 Kč/osoba/rok ušetřila? Pan starosta odpovídá, že
toto je v obdržených materiálech taktně zamlčeno, ale v jiných sdruženích, např.
u regionální rady, kde je obec přímý člen, tak tam se platí členství přímo a už se
neplatí členství jako člen SOJ. V tomto případě se to ale asi platit bude.
Vznesl protinávrh, aby zastupitelstvo tyto informace vzalo na vědomí a
rozhodnutí momentálně odložilo.
Vznesl dotaz, zda RSTS píše projekty a může tedy získat i nějaké finance
z Evropské unie? Pan starosta odpovídá, že ano, na sekretariátu Euroregionu
jsou lidé, kteří se živí psaním projektů a bylo by tedy možné získat dotace na
nějaký projekt. V současné době již máme projekty s polským Goleszówem,
které jdou přes Euroregion Těšínské Slezsko.
Vznesl návrh, aby dnes zastupitelstvo rozhodlo vstoupit do tohoto sdružení a
nenechávalo toto rozhodnutí na příštím zastupitelstvu, které bude určitě z větší
míry obnoveno a kterému bude zase dlouho trvat, než pochopí celou tu danou
problematiku, kterou současné zastupitelstvo za ty čtyři roky už zná.
Informoval, že tyto materiály včetně stanov dlouze studoval, ve vstupu do RSTS
vidí jenom přínos a nevidí důvod, proč by se tento vstup do RSTS neměl
schválit.

Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil a přečetl návrh na
usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/6
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu stanov Regionálního sdružení územní spolupráce
Těšínského Slezska, čl. V Členství, bodu 1. vstup do Regionálního sdružení územní spolupráce
Těšínského Slezska a souhlasí, že ve smyslu čl. XI Financování činnosti Sdružení a závazky,
bodu 1a. bude roční příspěvek řádného člena 6 Kč/ osoba/ rok.
Výsledek hlasování:
pro
proti
Usnesení bylo přijato
10
3
Proti: Zbyhněv Kubiczek, Jiří Macura, Petr Kaleta
Zdržel se: Marek Šlachta, Anna Retková

zdržel se
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7. URČENÍ VOLEBNÍHO OBVODU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ PRO VOLEBNÍ
OBDOBÍ 2014 – 2018 A STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE VENDRYNĚ
Dle § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů obec tvoří jeden volební obvod. Zastupitelstvo obce může nejpozději
85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů. Pan starosta navrhnul, aby obec
Vendryně tvořila jeden volební obvod pro „volby do zastupitelstev obcí v roce 2014“ a dále
navrhnul v souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění
pozdějších předpisů) stanovit počet 17 členů zastupitelstva obce Vendryně pro nové volební
období 2014 – 2018, což je prověřený model.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, starosta vyzval pana Jana
Krainu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
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Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/7.1
Zastupitelstvo obce rozhodlo, v souladu s § 27, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, že obec Vendryně
bude tvořit jeden volební obvod pro „volby do zastupitelstev obcí v roce 2014“.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/7.2
Zastupitelstvo obce stanoví, podle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších přepisů počet 17 členů zastupitelstva obce Vendryně pro nové volební
období 2014 – 2018.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

0

8. PŘEDNESY, JEJICH PROJEDNÁNÍ A PŘIJETÍ USNESENÍ.
8.1 PŘEHLED VODOVODNÍCH ŘADU V MAJETKU OBCE
Zastupitelstvo uložilo Radě obce připravit detailnější zprávu o vodovodech ve vlastnictví obce
Vendryně s návrhem na další řešení. Pan starosta informoval, že ve vlastnictví obce máme teď
vodovodní řad Zaolší 3. etapa, Bystřické Zadky – I., II., a III. etapa, vodovodní řady a VDJ „Pod
Prašivou“, prodloužení vodovodu k „ Wopience“, rozšíření řadu u Goryczky, rozšíření řadu za
Heczkem a rozšíření řadu vodovod Brozdová v celkové pořizovací ceně cca 20 mil. Kč a
zůstatkové ceně 13,4 mil. Kč. Dle předběžných informací SmVak bychom za tyto vodovodní řady
mohli získat pouze asi 900.000 Kč. Vodovod Bystřické Zadky – I., II., a III. etapa je ve vlastnictví
obce teprve 7 let a na tuto akci obec obdržela dotaci z MZe, kde podmínkou poskytnutí dotace bylo
mimo jiné to, že obec bude tento vodovod vlastnit minimálně po dobu 10 let. Toto pan starosta
konzultoval přímo na MZe a tam mu bylo sděleno, že momentálně to obec volně prodat nemůže.
V této chvíli tedy nezbývá nic jiného než oproti původnímu návrhu na usnesení, že se zveřejní
záměr prodeje vodovodních řadu obce, se pouze vezme na vědomí zpráva o vodovodech ve
vlastnictví obce. Musí se počkat ještě 3 roky a po těch 3 letech se nové zastupitelstvo vrátí
k otázce, zda schválí záměr prodeje vodovodních řadu ve vlastnictví obce.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
ROZPRAVA:
Bohuslav - Informuje o ceně náhradních čerpadel, které se využívají ve zdrojích na Prašivé
Raszka
v hloubce cca 50 metrů. Z důvodu provozní jistoty Rada obce rozhodla zakoupit 1
náhradní čerpadlo, což nám doporučila firma SmVaK.
Zbyhněv - Vznesl dotaz, jak je to se záruční dobou, pokud bude čerpadlo zakonzervované a
Kubiczek
nepoužité víc než 2 roky? Pan starosta odpovídá, že mu bylo sděleno, že záruka
začíná běžet až momentem uvedení čerpadla do provozu.
Bronislav - Vznesl dotaz, jestli jsme obdrželi dotaci pouze na vodovodní řad Bystřické Zadky?
Zawada
Pan starosta odpovídá, že ano, ostatní vodovody si obec financovala sama.
- Navrhuje, aby tedy zastupitelstvo rozdělilo vodovodní řady a dnes by mohlo schválit
záměr prodeje vodovodních řadu bez vodovodního řadu Bystřické Zadky. Pan
starosta dává panu Zawadovi za pravdu.
Miroslav
- Sděluje, že je to jenom záměr prodeje a že to může dopadnout jakkoliv – buď se
Bednarz
někdo přihlásí nebo nepřihlásí. Stejně se o tom bude rozhodovat až za určitou dobu
– možná už toto bude řešit nové zastupitelstvo.
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Pavel
Báča

Bohuslav
Raszka

- Přiklání se k návrhu p. Zawady, protože vodovody pod Prašivou jsou nejstarší a
dělaly se v době, kdy kvalita prací byla všelijaká a hrozí tam tedy nebezpečí
nějakých těch brzkých oprav. Zatímco vodovod Bystřické Zadky – I., II. i III. etapu již
stavěla erudovaná firma s oprávněním na tyto práce, stavěla ho z kvalitních
materiálů a takové riziko tam snad momentálně nehrozí.
- Informuje o nedořešených věcech tzv. prodloužení vodovodních řadu, které si
stavebníci dělali sami a na konci této stavby ji měli darovat obci a tím pádem obec se
o tyto prodloužené úseky měla začít starat, to se ale nestalo. Pan starosta informuje,
že občané nakonec očekávali, že obec si tyto vodovodní řady v plné ceně odkoupí.
Navrhuje sezvat tyto občany na obec a sdělit jim záměr prodeje, ať se k tomu vyjádří.
- Informuje o tom, že firma SmVaK mívá období, kdy chce koupit vodovodní řady a
někdy zase nastává období, kdy ten zájem není. Momentálně to vypadá, že ten
zájem ze strany SmVaK je, ale nemusí to trvat dlouho.

Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil, vyzval pana Jana Krainu,
aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
V 16,35 hod. se na zasedání ZO dostavil David Gajdzica, nyní je počet čl. ZO: 16
Upravený návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/8.1
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje vodovodních řadů ve vlastnictví obce Vendryně
s výjimkou řadu, na něž se vztahuje dotace z Ministerstva zemědělství.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

15

0

1

Zdržel se – David Gajdzica
9. NÁVRHY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO
David Gajdzica

- Seznamuje členy zastupitelstva se zápisem z jednání finančního výboru ze dne
18.06.2014 a přijetím usnesení z tohoto jednání.

Návrh na usnesení
USNESENÍ14/25/9.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Janusz
Ondraszek

- Seznamuje členy zastupitelstva se zápisem z výjezdního zasedání výboru pro
národnostní menšiny ze dne 17.06.2014 a přijetím usnesení z tohoto jednání.

Návrh na usnesení
USNESENÍ14/25/9.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu výboru pro národnostní menšiny, včetně zapojení
výboru do organizace Dne přátelství a spolupráce západoslovanských národů v r. 2015.
Pavel Báča - Informuje o probíhajících pracích na budově č.p. 195, kterým předcházelo
schválení výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala firma Milan Holec s.r.o.
s tím, že měla nejnižší nabídkovou cenu a doložila všechny kvalifikační
předpoklady. V 1. NP budou umístěny dílny a garáž pro technickou četu obce,
včetně sociálního zařízení. Ve 2. NP by měl být umístěn malý a velký sál.
Součástí velkého sálu by dle plánu měla být pamětní síň obce a současně by
tato místnost sloužila k pořádání besed a přednášek. Měla by mít kapacitu cca
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30 – 35 osob. Malý sál by měl sloužit jako klubová místnost, protože bude
vybavena malým kuchyňským koutem a navazujícím sociálním zařízením a
mohla by se využívat např. i k zasedání Zastupitelstva obce, pro kluby, mládež
apod.
- Informuje, že již proběhlo výběrové řízení na opravu MK, které vyhrála firma
Strojírny a stavby Třinec.
Zastupitelé obce si vyslechli zprávu předsedy stavební komise, Pavla Báči, včetně jeho návrhu na
využití 2. NP budovy č.p. 195.
Bohuslav
Raszka
-

-

Miroslav
Bednarz
Bronislav
Zawada
Irena
Ondraszková

-

-

Danuše
Hartmanová

-

Zbyhněv
Kubiczek
Milan
Zakřevský

-

Rudolf Bilko

-

-

Informuje a žádá zastupitele o účast na Pikniku v Goleszówie, který se uskuteční
už tuto sobotu – 28.6.2014.
Informuje o návštěvě ambasadorky Polska, která proběhne ve čtvrtek. Paní
ambasadorka se chce setkat s úzkým vedením obce.
Informuje, že včera proběhla v Hotelu Vitality konference o cestovním ruchu, na
které se srovnával i rozdíl v rozvoji cestovního ruchu na české a polské straně a
bylo tam i zmíněno, že nepřístupnost WC neprospívá k propagaci cestovního
ruchu.
Reaguje na námět pana Macury ohledně navýšení nájmu ve Vendryňském
parku – o vandalismu se na radě již několikrát mluvilo v souvislosti s
odstraňováním jeho následků, byly již také např. eliminovány některé akce, se
kterými bývaly problémy.
Informuje o tom, že zmiňovaná ambasadorka ve stejný den zavítá i do
Třineckých železáren, a.s.
Informuje o tom, že v sobotu 28.6.2014 se uskuteční tradiční Festyn Ogrodowy
v areálu PZKO Zaolší.
Apeluje na všechny zastupitele, aby se zůčastnili brigády na projektu, kteří
všichni zastupitelé podpořili – Dětem pro radost, dospělým k odpočinku – aby
tomu věnovali alespoň 2 hodinky a aby se projekt stihnul dodělat v plánovaném
termínu.
Vznáší dotaz, jak dopadla schůzka s vedením Hotelu Vitality a sportovního
areálu Vitality o jejich plánech do budoucnosti a jestli se zmínili o výstavbě
„centrálního parku“. Pan starosta odpovídá, že zástupci společnosti Vitality
představili 2 plány do budoucna – rozvoj sportovní sportovní části (další tenisové
kurty vedle cyklostezky a zastřešení 2 betonových tenisových kurtů, včetně
vybudování příjezdové cesty a zázemí pro sportovce) a rozvoj hotelu (přístavba
hotelu). Vyjádřili se také, že podpoří výstavbu parku v centru obce.
Informuje, že DPS si včera připomněla 10 let od svého založení, takže se při této
příležitosti sociální komise společně s Radou obce setkala s jejími obyvateli,
přijeli i hosté z obce Čierne, kteří zajistili mini kulturní program. Obyvatelé DPS
byli velmi spokojeni a tuto akci uvítali. Dále včera s panem starosotu navštívili p.
Zahradnika, který slavil jubileum 80.let a jeho paní říkala, že je strašně ráda, že
tady něco takového jako je DPS vzniklo, že Vendryňáci, kteří už nemohou být ve
svých domech, mají tu šanci dostat se tady do DPS a zůstat ve Vendryni. V DPS
se za těch 10 let vystřídalo již 35 obyvatel.
Doplňuje, že v období června až srpna se budou provádět opravy místních
komunikací, takže bude v obci zvýšený počet provozních strojů
Informuje o projektu „ Dětem pro radost, dospělým k odpočinku“ - projekt má
mírný skluz, ale pevně věří, že se projekt stihne do konce srpna zrealizovat.
Poděkoval všem zastupitelům a radním, kteří se již do projektu zapojili a doufá,
že se do tohoto projektu zapojí i ostatní, kterým to čas a zdravotní stav dovolí. V
současné době je v labyrintu, který je součástí projektu, nasazeno již 1870 ks
habrů a nejbližší podobný labyrint je až ve Frýdku-Místku.
Informuje o tom, že díky tomuto labyrintu asi bude muset v budoucnu na obci
vzniknout nové pracovní místo profesionálního kvalifikovaného zahradníka, který
bude muset tyto habry pořád stříhat, udržovat v uličky v labyrintu, atd. a taky by
se mohl věnovat hřbitovům a dalším veřejným prostranstvím.
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Anna Retková

Občan Veselý

Janusz

- Informoval o problematice čekárny na nádraží ČD – kdo za ni bude zodpovídat a
odemykat dveře do čekárny. Protože budova patří jedné organizaci, výdejna
jízdenek druhé a WC byly postaveny na žádost obce.
- Vznesla dotaz, kdo se stará o WC v čekárně. Starosta odpověděl, že obec platí
peníze Českým drahám, aby se o WC staraly zaměstnankyně výdejny jízdenek.
- Sdělila, že WC po dlouhou dobu nefungovaly – byly stále zamčené a klíče
cestujícím nebyly půjčovány. Místostarosta informoval, že na WC byla
předělávka, proto asi zrovna byly WC pro veřejnost uzavřeny.
- Pozdravil přítomné zastupitele a sdělil, že naposledy se zúčastnil zasedání ZO v
prosinci loňského roku, na kterém informoval o problémech letadélek létajících
na křižovatce u PZŠ. Celkem bylo jeho přáním vyhověno, ale až za 2 měsíce,
kdy byla svolána schůzka s klubem leteckých modelářů, na kterou byl pozván
místostarostou – byl mu předán lístek s datem, časem a kde se schůzka koná.
Tvrdil, že na schůzku dorazil s více lidmi a pana starostu tím zaskočil. Z klubu
leteckých modelářů na tuto schůzku nikdo nedorazil. Připadalo mu to, že se
tímto zjišťuje, kolik občanů si vlastně stěžuje na provoz letadélek. Z této schůzky
se ale udělal zápis, ve kterém byly uvedeny požadavky občanů, jakým
způsobem by se měla letadélka provozovat. Tento zápis byl s dopisem odeslán
klubu leteckých modelářů a ti na tento dopis odepsali. Vše bylo v pořádku až do
soboty těsně před Velikonocemi. Konala se akce nepovolená obecním úřadem –
tzv. otevírání nebe, kdy od 9:00 do 16:30 letadla nepřetržitě v kuse vrčela. Hned
v 1. úřední den toto sdělil panu starostovi a chtěl svolat další schůzku občanů s
leteckými modeláři, aby se tyto strany nějak dohodly na určitých mantinelech.
Nějakým způsobem se stalo, že ho na svolanou schůzku pan starosta nepozval.
Dalším problémem je, že pan starosta podepsal zápis, na kterém je uvedeno, že
tvrzení klubu leteckých modelářů je, že nic neporušují – naopak, porušují
smlouvu, porušují i to, co se dohodlo na 1. schůzce. Vyčítá panu starostovi, že
napsal klubu dopis, ve kterém je uvedeno, že nerespektování dohodnutých věcí
dává právo vypovědět dohodu, k čemuž by ovšem nerad přistupoval. Tvrdí, že
klub porušil všechno a přitom je všechno v pořádku. Vyjádřil se také k
vandalismu, který vzniká po akcích ve Vendryňském parku, kdy mívá
převrácenou a vysypanou popelnici, u plotu mívá spousty rozbitého skla atd.
Požaduje po zastupitelstvu, aby byla svolána nová schůzka se zástupci klubu
modelářů a s občany a aby se na ní dohodly přesné mantinely a tento zápis se
dodržoval. K tomuto problému se vyjádřil pan starosta – Informoval o tom, že
pana Veselého osobně ústně na schůzku s modeláři pozval na letní zahrádce
restaurace v Edenu. Schůzka se nakonec bez jeho účasti uskutečnila, přišlo celé
vedení leteckého klubu a na této schůzce se probírala smlouva. Smlouva byla
sepsána a podle ní i podle provozních pravidel klubu je všechno řádně plněno.
Letečtí modeláři mají vyhrazený koridor, ve kterém mohou létat, v drtivé většině
používají malé elektrické modely, které nehlučí. Až na asi 2 akce, což je
otevírání a uzavírání nebe. Pan Veselý reaguje, že toto není uvedeno ve
smlouvě a že to jsou nepovolené akce. Pan starosta se snažil panu Veselému
vysvětlit, že vše je plněno podle smlouvy a že přece nemůže zakázat klubu
leteckých modelářů, aby si na svém letišti v rámci platné smlouvy pořádali akce.
Je to skupina lidí, kteří se tímto baví a někteří občané se na takovou akci s dětmi
rádi zajdou podívat, je to obohacení celkového života v obci. Pan starosta také
slíbil, že všem zastupitelům tuto smlouvu rozešle, včetně zápisu z jednání, aby
si o tomto mohli udělat obrázek. Pan starosta se potom ještě vyjádřil k problému
vandalismu – obec s tímto bojuje, pan Veselý má bohužel smůlu, že bydlí tak
blízko Vendryňského areálu a že mu opravdu návštěvníci akcí občas tu popelnici
převrátí. Ale jak s tím bojovat? Zakázat veškeré akce ve Vendryni? Je to řešení?
Zavřít i hospody? Obec má určitá opatření, ale s tímto bohužel těžce bojuje.

- Reaguje na problém vandalismu – sděluje, že denně zažíval, že mu popelnice
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Ondraszek

Zbyhněv
Kubiczek

-

-

Irena
Ondraszková

-

-

Danuše
Hartmanová

-

-

končila naproti u souseda nebo vysypaná na cestě, to byla běžná věc. Teď už to
prostě dělá tak, že si popelnici uschová u sebe na zahradě, jednou týdně ji
vyveze a má klid. Prostě se s tím smířil. Je to takový trend, se kterým bohužel
nejde nic dělat.
Vznesl dotaz ohledně leteckých modelářů – zda jim na tom jejich letišti nemohou
létat nějací cizinci? Pan starosta informuje, že toto letečtí modeláři připouštějí,
že jim tam někdo cizí může vejít a že to nemohou uhlídat. Proto se pan starosta
obrací na pana Veselého, aby toto případně zdokumentoval, kdo tam dělal hluk
a letečtí modeláři jednoznačně potvrdili, že identifikují, jestli to je nebo není jejich
člen.
Vznáší připomínku, že má někdy problém rozeznat, jestli někdo kosí
křovinořezem nebo jestli létá s letadýlkem. Toto je dost zaměnitelné.
Navrhuje, aby obec udělala s leteckými modeláři ještě jednu schůzku, na které
by představili typy letadel, se kterými běžně létají a na tuto schůzku by se pozval
i pan Veselý. Může se využít i některé akce přímo na letišti.
Informuje o problémech vandalismu po akcích, které organizuje v Bystřici.
V bezprostřední blízkosti areálu, kde se akce pořádají, byly vždy rozsypané
popelnice, poničený plot atd. Proto to v současné době řeší tak, že po skončení
akce návštěvníky kousek od areálu vyprovází ochranka.
Co se týká leteckých modelářů, doporučuje panu Veselému, aby vždycky, když
tam někdo bude dělat hluk, aby na to letiště šel, zdokumentoval toho, kdo hluk
dělá a uvedl tam datum a čas. S tím je potom možné se obrátit na letecké
modeláře a oni určí, jestli je to někdo od nich nebo ne.
Navrhuje, že když už máme ve vyhlášce to, že se má v neděli dodržovat klid, tak
by obec mohla svolat ještě jednu schůzku s leteckými modeláři a domluvit se
s nimi, aby nelétali v neděli.
Informuje, že byla v nedávné době se svou vnučkou v jedné obci poblíž letiště
Ruzyně, kde je zrovna přelet letadel. Každé 2 – 3 minuty tam vzlétaly letadla a
byl to hrozný hluk. To se vůbec nedá srovnat s malými letadýlky.

ROZPRAVA ukončena.
Návrh na usnesení
USNESENÍ14/25/9.3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomného občana, které
jsou uvedeny v zápisu.

10. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE
Pan starosta vyzval návrhovou komisi, aby zrekapitulovala návrhy usnesení.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/25/10
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.
Výsledek hlasování:

pro

proti

zdržel se

16

0

0
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11. ZÁVĚR
Na závěr 25. zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Rudolf Bilko poděkoval přítomným
členům zastupitelstva za aktivní účast na dnešním jednání i během celého pololetí letošního roku a
v 18:00 hod. toto jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

ANNA RETKOVÁ

Starosta:
Ing. RUDOLF BILKO

Zapsala: Kateřina Walicová
Vendryně 01.07.2014
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