2. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně 26. 11. 2014
Stará škola Vendryně čp.195
Účast na 2. 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:
Hosté:

16
0
0
Hod.15,05 Roman Zemene - 17
Marcela Pešková, ekonomka
Rudolf Bilko
Přítomní občané: viz prezenční listina
Počet přítomných členů ZO na konci zasedání: 17

1. ZAHÁJENÍ
Program:
1. Zahájení – stálé body programu (viz. jednací řád ZO, článek 7, body 1 – 6).
2. Další postup práce s územním plánem obce Vendryně.
3. Rozpočtové opatření č. X.
4. Odměny členů zastupitelstva obce Vendryně.
5. Přednesy, jejich projednání a přijetí usnesení.
6. Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO.
7. Zpráva návrhové komise.
8. Závěr.
1. ZAHÁJENÍ – STÁLÉ BODY PROGRAMU (VIZ. JEDNACÍ ŘÁD ZO, ČLÁNEK 7, BODY 1 – 6).
Pan starosta Bohuslav Raszka úvodem přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany
obce, kteří přišli na dnešní zasedání. Konstatoval, že v době zahájení je přítomno 16 členů
zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Předem se omluvil pan Roman Zemene, že přijde
o něco později.
Poté starosta vyzval paní Evu Matuškovou, aby přečetla text slibu dle § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích a vyzval pana zastupitele Ivo Špačka, aby pronesl slovo „SLIBUJI“ a
složení slibu potvrdil svým podpisem do protokolu. Poté přečetl návrh usnesení.
V 15,05 hod. se dostavil na zasedání ZO Roman Zemene, nyní je počet čl. ZO: 17
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva obce Vendryně, dle § 69
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
1.1
Starosta seznámil všechny přítomné s programem a vyzval je, zda by chtěli doplnit program
jednání, prrotože nebyly žádné připomínky, dal o něm hlasovat:
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

zdržel se
0

1.2
Volba návrhové komise - byli doporučeni: Jana Chlebková a Zbyhněv Kubiczek.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Jana Chlebková a Zbyhněv Kubiczek.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

zdržel se
0

1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: Marek Lakota a Jiřina Motyková.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Marek Lakota a Jiřina Motyková.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

zdržel se
0

1.4
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Eva Matušková - Zastupitelstvo bere na
vědomí.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 2. zasedání je Eva Matušková.
1.5
Poté vyzval pan starosta ověřovatele zápisu 1. ustavujícího zasedání ZO paní Danuši
Hartmanovou a pana Romana Walkarze, aby sdělili, zda zápis odpovídal jeho průběhu. Oba
potvrdili shodu s průběhem minulého zasedání a zápisem.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 1. ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce ze dne 05.11.2014.
1.6
Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce
Přednáší pan starosta, který konstatuje, že na minulém zasedání zastupitelstvo uložilo v usnesení
2014/1/6.5 předsedům výborů předložit personální složení výborů ke schválení na 2. zasedání
ZO. Vyzval tedy jednotlivé předsedy výborů, zda již projednali s novými členy jejich nominaci a
pokud ano, aby přednesli své návrhy:
Pan David Báča, předseda kontrolní výboru navrhuje členy výboru v tomto složení: Marek
Bystroň, Jindřich Kus, Anna Šegedová, Martina Walicová.
Předseda finančního výboru pan Marek Lakota navrhuje členy výboru v tomto složení: Jarmila
Šagátová, Lenka Samiecová, Stanislav Samek, David Gajdzica, Roman Walkarz, Roman Bartoš.
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Pan Roman Zemene, předseda výboru pro národnostní menšiny navrhuje členy výboru v tomto
složení: Marta Roszková, David Peprník, Roman Walkarz, Irena Ripperová.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 1 ze
dne 05.11.2014.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/2/1.6.1
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy do jednotlivých výborů dle návrhů jejich předsedů.
Kontrolní výbor:
Marek Bystroň, Jindřich Kus, Anna Šegedová, Martina Walicová.
Finanční výbor:
Jarmila Šagátová, Lenka Samiecová, Stanislav Samek, David Gajdzica, Roman Walkarz, Roman
Bartoš.
Výbor pro národnostní menšiny:
Marta Roszková, David Peprník, Roman Walkarz, Irena Ripperová.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

zdržel se
0

1.7
Zpráva o činnosti Rady obce Vendryně. Přednáší starosta, který konstatuje, že rada obce se
sešla celkem 3x (1. 11.11., 2. 19.11., 3. 24.11.) vždy se 100% účastí. Kromě rady č. 3 jsou
všechna usnesení zveřejněna na webových stránkách obce. Informuje o hlavních bodech ze
schůze rady ze dne 24.11.2014, a následně na toto téma otevírá rozpravu: bez připomínek. Paní
Jana Chlebková přečetla návrh na usnesení:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/1.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.
2. DALŠÍ POSTUP PRÁCE S ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE VENDRYNĚ.
Pan starosta předal slovo Ing. Rudolfu Bilkovi, který problematiku územního plánu (dále jen ÚP)
zná velmi podrobně a členům zastupitelstva ji vysvětlí.
Po třech letech práce na novém ÚP Obce byl tento dokument schválen a vydán na zasedání ZO
03.10.2014 a nabyl účinnosti 04.11.2014. Kompletní dokument v písemné podobě je k nahlédnutí
na Obci u paní Martynkové dále na stavebním úřadu v Třinci a na Krajském úřadu. Podle tohoto
dokumentu již nyní tyto orgány mohou rozhodovat.
S ohledem na některé případy, kdy nebylo možno občanům vyhovět se zařazením jejich pozemku
do zastavitelných ploch a někteří z těchto občanů podali nové žádosti o pořízení změny ÚP a
obdobné žádosti podali i další občané, je nutno posoudit jak s těmito žádostmi naložit.
V současné době aktualizuje odbor stavebního řádu a územního plánování Městský úřad Třinec
územně analytické podklady (ÚAP) jako jednoho z rozhodujících podkladů pro tvorbu územních
plánů a taktéž byl na náklady obce zpracován nový odborný posudek na vymezení tzv. údolní nivy
řeky Olše, který přináší nové pohledy na některé lokality na Čornovském.
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Z výše uvedených důvodů se nabízí možnost, aby zastupitelstvo obce na některém ze svých
zasedání schválilo pořízení změny č. 1, která by reagovala na výše uvedené skutečnosti.
V procesu pořizování ÚP hraje významnou roli tzv. určený zastupitel. V minulých obdobích byl
tímto určeným zastupitelem předseda stavební komise pan Pavel Báča. S ohledem na značně
komplikovanou záležitost a nutnost jistých znalostí stavebního zákona, který upravuje problematiku
územního plánování, se doporučuje, aby zastupitelstvo obce určilo pro tuto funkci zastupitele pana
Ing. Bronislava Zawadu.
Pan starosta Bohuslav Raszka poděkoval Rudolfu Bilkovi, za podrobný odborný výklad a
konstatoval, že 15.12.2014 se zúčastní schůzky týkající se projednání územně analytických
podkladů na Městském úřadě v Třinci spolu s bývalým starostou Rudolfem Bilkem, určeným
zastupitelem Bronislavem Zawadou a referentkou paní Martynkovou. Vyzval Janu Chlebkovou aby
přečetla návrh na usnesení:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/2.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dalším postupu práce s územním plánem obce
Vendryně.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/2.2
Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Bronislava Zawadu jako určeného zastupitele pro územní
plánování.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/2/2.3
Zastupitelstvo obce ukládá radě připravit pro některá z příštích zasedání ZO podklady pro
rozhodnutí o pořízení změny č. 1 ÚP.
ROZPRAVA:
Bronislav Zawada

- Poděkoval za důvěru, kterou od zastupitelů dostal a věří, že se budou
všichni společně podílet na rozvoji započatého díla jakým územní plán
bezesporu je, abychom uspokojili alespoň většinu občanů. Je jasné, že
nelze vyhovět všem.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil.
3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. X NA ROK 2014.
Pan starosta představuje členům ZO rozpočtářku paní Marcelu Peškovou, která seznamuje členy
ZO s problematikou tvoření rozpočtu obce a rozpočtových opatření. Zmiňuje, že účtujeme jako
podnikatelé, plánujeme jako podnikatelé, ale dodržujeme tzv. rozpočtovou skladbu. Pro podrobné
seznámení s návrhem rozpočtu a rozpočtových opatření navrhuje uskutečnit schůzku např.
10.12.2014, ještě před projednáváním rozpočtu pro rok 2015, aby členům zastupitelstva podrobně
objasnila problematiku tvorby rozpočtu a následných rozpočtových opatření. Obec se řídí
rozpočtovými pravidly pro územní samosprávní celky.
Návrh RO č.10 v listinné podobě obdrželi členové ZO na zasedání. Vysvětluje úpravu jednotlivých
kapitol v příjmech i výdajích, které pro toto RO činí 6.309.490,--Kč. v příjmech to jsou z těch
velkých položek daň z příjmu ve výši 3.900 tis. Kč, majetková daň ve výši 55 tis.Kč, neinvestiční
přijaté transfery úroky po kolaudaci kanalizace obce 67 tis.Kč, vyúčtování projektu separace
bioodpadů 222 tis. Kč, zateplení MŠ ve výši 199 tis. Kč, separace bioodpadů 1.614 tis. Kč, na
straně výdajů se jedná o tyto položky: doprava 660 tis. Kč, školství, příspěvky na provoz 2.613 tis.
Kč, bydlení a komunální služby a územní rozvoj 912 tis. Kč, státní správa, územní samospráva
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141 tis. Kč, ostatní činnost 2.120 tis. Kč. paní Pešková informuje členy zastupitelstva o tom, že
rada obce projednala a schválila rozpočtové opatření č. 9 ještě před ustavujícím zasedání ZO
usnesením č. 14/109/2.10 dne 14.10.2014, které bylo ve výši 106.940,--Kč.
Starosta poděkoval paní Marcele Peškové za podrobný výklad a nyní na toto téma otevírá
rozpravu.
ROZPRAVA:
Roman Zemene

- Informuje, že materiály obdržel teprve hodinu před zasedáním ZO a není
schopen nyní reagovat. Odpovídá paní Marcela Pešková, že mnohdy je
nutné rozhodnout ze dne na den, často bývá velmi krátký časový interval,
toto rozpočtové opatření je ve větším rozsahu, ony nebývají takto velké,
budeme se snažit Vám informace poskytnout s větším časovým předstihem.
Marek Lakota
- Zajímá se o rozpočtové opatření č. 9, které schválila rada obce. Odpovídá
paní Marcela Pešková, že rada je zmocněna zastupitelstvem do určité výše
provádět rozpočtová opatření a je povinna o této skutečnosti informovat
zastupitelstvo, zmocnění rady k těmto úkonům se zpravidla schvaluje
společně s rozpočtem obce na následující rok.
Danuše
- Rozpočtová opatření se konzultují také s finančním výborem, nyní byla
Hartmanová
situace taková, že dosud nebyli schváleni členové výborů a komisí, proto se
k RO č. 9 nevyjadřovali.
Marek Bystroň
- Má příspěvek k otázce školství, v ZŠ je 300 žáků a v MŠ 100 dětí z toho
plynou určité finanční náklady a jelikož budovy jsou poměrně staré, náklady
jistě do budoucna porostou. Je přesvědčený, že dětí v naší obci bude stále
přibývat. Dnes navštívil MŠ, aby se přesvědčil, jak probíhají práce na
rekonstrukci a informuje, že proběhne II. etapa tj. generální rekonstrukce
kuchyně, zde také budou určité výdaje. V současné době se vzniklou situací
s karanténou ve velké míře používali pračku, která jim odešla. Paní Pešková
sděluje, že na tyto spotřebiče finanční prostředky PO mají.
Bohuslav Raszka
- Informuje, že s paní ředitelkou Majdákovou jsme ve stálém kontaktu, a
konstatuje, že se všemi ředitelkami PO máme velice dobrou úzkou
spolupráci.
Rudolf Bilko
- Podotýká, že podle PD měla být celková investice na rekonstrukci Staré
školy 10,5 mil. Kč a skutečné náklady nepřesáhly částku 7 mil. Kč.
Bohuslav Raszka
Informuje, že přes všechny nemalé finanční výdaje máme tzv. finanční
zdraví velmi dobré.
Marek Lakota
- Zajímá se o přechod pro chodce u kruhového objezdu, zda se zde bude
ještě něco dělat? Odpovídá pan starosta, protože tudy chodili občané,
rozhodli jsme vyřešit tuto situaci stavbou chodníku a přechodu a děkuje
panu Aiznerovi, který obci poskytnul svůj pozemek pro účely obecního
zájmu, stejně jako to udělala také paní Ferencová při stavbě nové místní
komunikace podél tratě k nádraží ČD.
Marcela Pešková
- Informuje o současném stavu finančních prostředků obce, úvěr u ČSOB 24
mil. Kč, ve stavební spořitelně 2 mil. Kč, vládní dluhopisy ve výši 4,5 mil. Kč,
obec je po finanční stránce na tom velmi dobře.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil, vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/2/3
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. X na rok 2014.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

5

zdržel se
0

4. ODMĚNY NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 37/2003 SB., VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCE ČLENŮM ZASTUPITELSTEV.
Pan starosta Bohuslav Raszka opět předal slovo paní rozpočtářce Marcele Peškové, která
konstatuje, že od 1. ledna 2014 nabylo účinnosti nové nařízení vlády o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev. Na základě tohoto nařízení dochází ke změnám odměn za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstev – viz níže uvedený rozpis. Jelikož u odměn nedošlo k větším
změnám, doporučuje zastupitelstvu setrvat u stávajících odměn.
Odměna v minulém Maximální výše
období dle nařízení odměn dle nařízení
vlády č. 79/2008
vlády 459/2013
Odměna člena zastupitelstva
Odměna člena rady
Odměna předsedy výboru/komise
Odměna člen výboru/komise
Příplatek podle počtu obyvatel

360,1.560,1.230,890,240,-

400,1.650,1.300,1.120,260,-

Navrhovaná
odměna dle
nového nařízení
vlády
360,1.560,1.230,890,240,-

Odměna za více funkcí u jednoho zastupitele se nesčítá, vyplácet se bude pouze odměna za vyšší
funkci plus příplatek za počet obyvatel. Starosta poděkoval paní Marcele Peškové za podrobný
výklad a nyní na toto téma otevírá rozpravu.
ROZPRAVA:
Marek Lakota

- Žádá o obecné vysvětlení mechanismů a způsobů stanovení odměn
zastupitelů. Odpovídá paní Marcela Pešková, že je zcela na členech
zastupitelstva jak se domluví a následně odhlasují.
Bohuslav Raszka
- Konstatuje, že jeden náš občan, bývalý člen zastupitelstva navrhoval, aby si
zastupitelé odhlasovali, že nebudou pobírat žádnou odměnu. Ale protože
se jedná o symbolickou částku, která pokrývá cestovní náklady, navrhujeme
tuto variantu.
Marcela Pešková
- Odměny jsou zdaňovány zálohovou daní, a ne srážkovou, tudíž podléhají
daňovému vypořádání. Po novém roce obdržíte od mzdové účetní
potvrzení, pro doložení k ročnímu zúčtování daní.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil, vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/2/4
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 01. 12. 2014 dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
17

proti
0

zdržel se
0

5. PŘEDNESY, JEJICH PROJEDNÁNÍ A PŘIJETÍ USNESENÍ.
Pan starosta konstatuje, že v tomto bodu nebyl předložen žádný přednes, proto navrhuje přistoupit
k dalšímu bodu, kde mohou členové zastupitelstva vystoupit se svými návrhy, dotazy, či
připomínkami.
6. NÁVRHY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO.
Milan Zakřevský

- Informuje, že včera proběhla prezentační akce „Kompostování
v domácnosti“, která u našich občanů vzbudila veliký zájem. Přednášel pan
Martin Markuljak, z firmy JRK, která je dodavatelem kompostérů a ihned po
skončení si mohli občané po podpisu jednoduché smlouvy o vypůjčce tyto
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Zbyhněv Kubiczek
Milan Zakřevský

-

Janusz Ondraszek

-

Milan Zakřevský

-

Bohuslav Raszka

-

Janusz Ondraszek
Bohuslav Raszka

-

Zbyhněv Kubiczek

-

Jana Chlebková

-

Milan Zakřevský

-

Zbyhněv Kubiczek

-

Marieta Ferencová

-

Bohuslav Raszka

-

Roman Zemene

-

Danuše
Hartmanová

-

Bohuslav Raszka

-

kompostéry odnést domů. Rozdalo se více než 100 z celkového množství
610 kusů. Po včerejší přednášce se spustila lavina a dnes se již rozdalo 40
kusů kompostérů a věří, že zbylé kusy se rychle rozdají mezi naše občany.
Přednost mají samozřejmě ti občané, kteří o ně v minulém roce projevili
zájem. Smlouva se sepisuje na dobu 5 let, po této době kompostér přechází
do vlastnictví občana.
Musí občan splňovat nějaké podmínky?
hlavní podmínkou pro získání kompostéru je:
kdo z občanů v loňském roce odevzdal anketní lístek,
následně pak návštěva přednášky a
trvalý pobyt na území naší obce. V současné době postačí, aby se občan
dostavil na Obecní úřad za paní Renatou Martynkovou, úsek životního
prostředí, zde podepíše smlouvu o vypůjčce a kompostér si ihned odnese
domů, rozdávat se budou do vyčerpání zásob. Co bylo řečeno na
přednášce je v přehledné brožurce, kterou občan obdrží spolu s návodem
na složení.
Dozvědí se občané z internetových stránek naší obce, že se mohou o
kompostéry stále ucházet, a hlavně jak kompostovat?
Informace ohledně kompostérů a kompostování zveřejníme současně ve
vendryňských novinách i na internetu.
Zajímá se, zda všichni zastupitelé obdrželi domů poštou leták, který byl
oboustranný s informací o vánočních dílnách a kompostování v domácnosti.
Sděluje, že máme permanentní problémy s roznáškou letáků do domácností
a zjišťujeme stav, abychom následně u České pošty reklamovali špatnou
roznášku do domácností.
Chválí přenos informací v Hrádku, např. SMS zprávami, internetem apod.
Sděluje, že touto problematikou se již zabývala předchozí rada obce, není to
levná záležitost s ohledem na velikost naší obce.
Navrhuje formou placené služby, s tím, že občan si ji zaplatí sám, pokud o
ni projeví zájem.
Souhlasí s argumentem, že cena sms zprávy je 0,50Kč a po získání dalších
informací se touto myšlenkou můžeme zabývat. Dále informuje, že ve
čtvrtek 04.12.2014 v 16,30 hod. bude mikulášské zpívání u stromečku, (3.
ročník) oznámeno je to jak v aktualitách na internetu, tak ve Vendryňských
novinách, všechny srdečně zve.
Informuje, že s českou poštou máme velmi špatnou zkušenost stran
roznášky obecních tiskovin. Navrhuje, že pomocí terénních pracovníků
v obci by obecní letáky rozvezli služebními auty.
Navrhuje vytvořit databázi občanů, kteří si přejí tyto informace dostávat.
Ostatní členové ZO souhlasí.
Informuje, že tato služba na obci částečně funguje, domů ji chodí poukázky
na zaplacení e-mailem.
Informuje členy ZO o možnosti zřízení domény j.příjmení@vendryně.cz
v případě, že jim z Obecního úřadu nechodí emaily, po domluvě se
správcem sítě panem Miroslavem Slaninákem mu bude adresa vytvořena.
Jak to bude tedy fungovat, mám povinnost nechat si zřídit emailovou adresu
s doménou vendryne.cz? Odpovídá paní Jana Chlebková, prozatím to bude
pouze na individuální žádosti zastupitele.
Zajímá se, zda se rada zabývala výběrem elektrikáře, neboť pro opravy
veřejného osvětlení v obci by bylo vhodné vybrat někoho, kdo by tuto službu
zajišťoval, zvláště když v předchozím volebním období službu prováděl
nynější starosta. Informuje, že u řadovek již dlouhou dobu nesvítí veřejné
osvětlení, hlásila jí to paní Czudková.
Ano jedná se o stará svítidla, která jsou v současné chvíli neopravitelná,
protože tam je poškozen přívodní kabel. Od 01.01.2015 bude tato služba
zajištěna, akutní případy prozatím řeším já, složitější případy řeší firmaNehlsen.
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Danuše
Hartmanová
Marek Bystroň

Bohuslav Raszka

Zbyhněv Kubiczek

Janusz Ondraszek

Jana Chlebková

Bohuslav Raszka

Roman Zemene
Danuše
Hartmanová
Rudolf Bilko

- Veřejné osvětlení u čp. 127 je přemístěný jinam a mostek přes potok tudíž
není osvětlen, nový světelný bod, včetně sloupu by to vyřešil. Odpovídá pan
starosta, že na jednání rady tuto problematiku projednají.
- Hlásí, že v lokalitě na Čornovském u občana Lichého je odcizený retardér,
zůstaly po něm díry v místní komunikaci, obává se zničení MK, v případě,
že bude pršet a v noci pak bude mrznout.
- Retardér bude vrácen na místo v případě, že s tím budou souhlasit všichni
občané v dané lokalitě. Iniciátor retardéru byl pan Rakowski a rada
rozhodla, že pokud v budoucnu budou požadavky na retardéry, musí s tím
souhlasit i občané v dané lokalitě, aby příště nedocházelo k odcizování.
- Do vendryňských novin psal článek, v případě, že občané retardér nechtějí,
mají napsat petici. Informuje dále ohledně opravy cest, že u nádraží na nově
vybudované místní komunikaci se objevila velká prasklina, a v zimním
období hrozí její rozšíření, žádá o urychlené řešení tohoto problému, pan
starosta říká, že toto operativně v rámci pracovníků obce vyřešíme.
- Vystoupil se záležitostí, kterou by se určitě mělo zastupitelstvo zabývat a to
situací s obecní kronikou. S blížícím se koncem roku hodnotí, co bylo
dotáhnuto do zdárného konce a co se nepovedlo. V předchozím volebním
období 2010 – 2014 jako předseda výboru pro národnostní menšiny na
schůzi výboru dne 09.03.2011 projevili jeho členové zájem seznámit se
s obecní kronikou, konstatuje, že do konce roku nebylo možné s paní
kronikářkou Janou Chlebkovou domluvit termín předložení kroniky
k nahlédnutí, podařilo se dohodnout termín v závěru roku 2012 nahlédnout
do materiálů, připravených k zápisu do kroniky, na schůzce spolu s členkou
výboru pro národnostní menšiny paní Martou Roszkovou zjistili, že žádné
materiály připraveny nejsou a nejméně 10 let není aktualizovaný žádný
zápis. Konstatuje, že paní kronikářka neříkala pravdu o tom, že je vše v
pořádku. Toto téma takřka na každém jednání zastupitelstva obce
přednášel, následně dal dotaz radě obce, jak bude tento problém řešen,
nevyřešilo se nic, ani osobní intervence předchozího starosty. Konstatuje,
že obecní kronika utrpěla škodu tím, že téměř 10 let není nikde
zaznamenáno. Není tak snadné dohledat, co se v naší obci událo od roku
2002 a bylo toho spoustu, nějaké výpisky z obecních novin se nedají
nahradit kvalifikovaným zápisem kronikáře. Je fakt, že dle neoficiálních
informací bude možné do materiálů nahlédnout již velmi brzy. ZO by mělo
zhodnotit dosavadní stav, vyvodit důsledky a vedením obecní kroniky
pověřit jinou osobu. O jednom zájemci ví a kdyby byl zájem sdělí jeho
jméno.
- Od roku 1996 nebyl žádný kronikář, tento zápis se provádí jednotně za
několik let, nyní již jsou zápisky za každý rok vcelku hotovy a k nahlédnutí
budou 17.12.2014, a členové zastupitelstva se s nimi budou moci
seznámit.
- Konstatuje, že o této záležitosti věděl, je si vědom nedostatku a s paní
Chlebkovou osobně dohodnul termín dokončení materiálů pro zápis do
obecní kroniky právě na den 17.12.2014.
- Navrhuje kroniky digitalizovat, aby se mohla seznámit i široká veřejnost
s těmito materiály. Jana Chlebková vysvětluje, že Státní okresní archiv
kroniky digitalizuje, a občané už teď mají možnost do nich nahlížet.
- Souhlasí s panem Januszem Ondraszkem aby byl nový kronikář, který by
se této záležitosti plně věnoval, s hezkým rukopisem.
- Hlásí se k zodpovědnosti, jako bývalý zaměstnavatel kronikářky a
knihovnice, je to uvedeno také v předávacím protokolu, že kronika je
rozpracovaná a bude dokončena do konce roku 2014. Faktem je, že Jana
Chlebková je kvalifikovaná v této oblasti a každý kronikář má svůj styl psaní
a není možné zde zachytit veškeré detaily dění v obci. Nabádá členy
zastupitelstva, aby při posuzování materiálů, které by se měly zapisovat do
kroniky, měli nadhled.
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Jana Chlebková

- Roční zápis se neschvaluje, ale letopisecká komise posuzuje, co se do
kroniky zapíše. Pokud někdo bude mít námitku proti zápisu, anebo bude
chtít informace doplnit, tak je možné to tam zapsat. Ze zákona zde nejsou
žádné vymahatelné sankce, zákon pouze konstatuje, že obec vede kroniku.
Roman Zemene
- Souhlasí, aby se hledal nový kronikář.
Rudolf Bilko
- Má připomínku, že v roce 1995, kdy vznikala obec, tehdejší kronikář zde
velmi citově prováděl zápisy a osobně si myslí, že kronika má dokumentovat
dění v obci a být od citových výlevů oproštěná.
Jana Chlebková
- Zve všechny členy zastupitelstva na besedu „Bachova květová terapie“ do
Staré školy ve středu dne 10.12.2014 v 17 hod.
Janusz Ondraszek - 12. a 13.12.2014 proběhne přehlídka divadel PZKO od Milíkova až po
Czeszyn (PL) v pátek zahajuje náš zespoł a pokračují další soubory, ještě
před revolucí to fungovalo a rádi bychom navázali na tuto tradici, finanční
prostředky na takovéto akce dostáváme, tak je chceme využít. Všichni jste
srdečně zváni.
Bohuslav Raszka
- Informoval o tom, že rada obce jmenovala předsedy jednotlivých komisí,
usnesení je zveřejněno na webových stránkách obce u stavební komise je
prozatímním předsedou předchozí předseda pan Pavel Báča.
Ve středu 17.12.2014 v 15,00 hod. se uskuteční 3. zasedání zastupitelstva
obce a v 17,00 hod proběhne tradiční setkání tzv. „viliovka“, které se
zúčastní jak staří, tak noví členové zastupitelstva, členové výborů, komisí
hosté ze spřátelených obcí z PL, SR, a všichni zaměstnanci obce.
Marcela Pešková
- Navrhuje den 10.12.2014 schůzku zastupitelů na Obecním úřadu, kde
vysvětlí problematiku tvorby rozpočtu obce, rozpočtová opatření a s tím
související informace.
Bohuslav Raszka
- Seznamuje členy zastupitelstva se spolky, kterých je obec Vendryně
členem:
1. Slezský vodohospodářský spolek
2. Sdružení obcí Jablunkovska
3. Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně
4. Svaz měst a obcí
5. Regionální rada rozvoje a spolupráce v Třinci
6. Sdružení regionální spolupráce Těšínského Slezska (euroregion)
7. Spolek pro obnovu venkova
8. Místní akční skupina Jablunkovska (MAS)
Po výčtu spolků a sdružení předal slovo přítomným občanům.
Jiří Macura
- 18 let pracoval v zastupitelstvu obce Vendryně, jako člen zastupitelstva,
člen rady a dlouholetý předseda komise dopravní navrhuje, aby se členové
zastupitelstva seznámili s jednacím řádem zastupitelstva a přeje všem elán
do nadcházejícího čtyřletého volebního období.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil, vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.

Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/2/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které
jsou uvedeny v zápisu.
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8. ZÁVĚR
Na závěr 2. zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Bohuslav Raszka poděkoval
přítomným členům zastupitelstva za účast na dnešním jednání a v 18:30 hod. toto jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

MAREK LAKOTA

Starosta:

BOHUSLAV RASZKA

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 04.12.2014
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JIŘINA MOTYKOVÁ

