3. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně 17. 12. 2014
Kulturní dům Czytelnia Vendryně čp. 348
Účast na 3. zasedání Zastupitelstva obce:
Počet přítomných členů ZO při zahájení v 15:00 hod: 16
Počet omluvených členů ZO: Marieta Ferencová
Hosté: Rudolf Bilko
Robert Cieslar
Marcela Pešková, ekonomka
Přítomní občané: viz. prezenční listina
Počet přítomných členů ZO na konci zasedání: 16
1. ZAHÁJENÍ
Program:

1. Zahájení – stálé body programu (viz. Jednací řád Zastupitelstva obce)
1.1 Schválení programu.
1.2 Volba návrhové komise.
1.3 Určení ověřovatelů zápisu.
1.5 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZO.
1.6 Kontrola usnesení z 2. zasedání ZO ze dne 26.11.2014.
1.7 Zpráva o činnosti rady obce Vendryně ze dne 08.12.2014 a 15.012.2014.
2. Územní plán obce Vendryně - pořízení změny č. 1 územního plánu Vendryně.
3. Aktuální informace MAS Jablunkovsko – přednáší předseda Robert Cieslar.
4. Rozpočtové opatření č. XI na rok 2014.
5. Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2015, včetně pověření rady obce Vendryně.
6. Prodej části pozemku p.č. 103/2 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k.ú. Vendryně.
7. Přednesy, jejich projednání a přijetí usnesení.
8. Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO.
9. Zpráva návrhové komise.
10. Závěr.

1.1
Schválení programu:
Starosta Bohuslav Raszka úvodem přivítal přítomné členy zastupitelstva, a občany, kteří přišli na
dnešní zasedání. Konstatoval, že je přítomno 16 členů zastupitelstva, omluvila se paní Marieta
Ferencová, z důvodu nemoci. Poté seznámil přítomné s programem, vyzval je, zda by jej chtěli
doplnit, protože nebyly žádné připomínky, dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

1

zdržel se
0

1.2
Volba návrhové komise - byli doporučeni: Janusz Ondraszek a David Peprník.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Janusz Ondraszek a David Peprník.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: Ivo Špaček a Milan Zakřevský.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Ivo Špaček a Milan Zakřevský.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

1.4
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Eva Matušková - Zastupitelstvo bere na
vědomí.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 3. zasedání je Eva Matušková.
1.5
Starosta požádal ověřovatele zápisu 2. zasedání ZO paní Jiřinu Motykovou a Marka Lakotu, aby
sdělili, zda zápis odpovídal jeho průběhu. Oba potvrdili shodu s průběhem minulého zasedání a
zápisem.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 2. zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 26.11.2014.
1.6
Kontrola usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce.
Starosta konstatuje, že zastupitelstvo obce uložilo radě usnesením č. 2014/2/2.3
připravit pro některá z příštích zasedání ZO podklady pro rozhodnutí o pořízení změny č. 1 ÚP –
bude předmětem dnešního jednání, viz bod programu č. 2.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 2 ze
dne 26.11.2014.
1.7
Zpráva o činnosti Rady obce Vendryně od minulého zasedání ZO. Přednáší místostarosta, který
konstatuje, že rada se od posledního zasedání ZO sešla dvakrát 8.12. a 15.12.2014. V obou
případech byla účast 100% a protože na stránkách obce v tuto chvíli není zveřejněno usnesení
z rady obce z 15.12.2014 informuje o nejdůležitějších bodech. Starosta poděkoval Milanu
Zakřevskému za zprávu a nyní na toto téma otevírá rozpravu:
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ROZPRAVA:
Janusz Ondraszek

- Žádá o vysvětlení pojmu čtečka karet. Odpovídá místostarosta, který
sděluje, že se jedná o elektronické zařízení sloužící k registraci příchodu a
odchodu z práce pracovníků technické čety, která bude umístěna
v budově Staré školy.
- K usnesení rady obce bod č. 14/4/3.1.3 se dotazuje, zda šatny TJ se
budou opravovat ve staré budově, pan starosta vysvětluje, že se jedná o
nejnutnější opravy šatny v budově TJ.
Danuše Hartmanová - Oznamuje, že komise sociální navrhla snížit jednorázový příspěvek
prvnímu občánkovi z pěti na tři tisíce Kč, s tím, že podpoří místního
živnostníka tím, že rodiče obdrží poukázku v hodnotě 1 tisíc Kč na
zakoupení věcí pro miminko dle svého výběru. Paní rozpočtářka Marcela
Pešková vysvětluje, že toto audit neakceptuje, proto rada rozhodla o
finanční částce a věcném daru pro prvního občánka, jak je uvedeno v
usnesení.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/1.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

2. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VENDRYNĚ - POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
VENDRYNĚ.
Pan starosta předává slovo panu Rudolfu Bilkovi, který seznámil členy zastupitelstva podrobně s
problematikou územního plánu. Dne 4. 11. 2014 nabyl účinnosti nový územní plán Vendryně.
Vzhledem k tomu, že v době, kdy byl již tento územní plán v pokročilém stádiu pořizování, došlo ke
zjištění nových skutečností v území, zejména k aktualizaci vymezení údolních niv u vodních toků,
je vhodné tyto nové skutečnosti promítnout do územně plánovací dokumentace obce Vendryně.
Jde o to, že u některých pozemků, které byly dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a
krajiny vyloučeny z návrhových zastavitelných ploch pro bydlení z důvodu výskytu údolní nivy
vodního toku, bylo v rámci posouzení výskytu těchto údolních niv zjištěno, že se na nich údolní
niva vodního toku nenachází.
Také je třeba ve změně č. 1 prověřit některé nekonfliktní požadavky, které byly uplatněny ve formě
námitek v rámci veřejného projednání o návrhu územního plánu, kterým již nebylo možné vyhovět,
neboť by to znamenalo opakované veřejné projednání, ke kterému obec nemohla přistoupit, neboť
by se výrazným způsobem oddálil termín vydání územního plánu.
Tím, že obec Vendryně v územním plánu nemá žádný převis návrhových zastavitelných ploch nad
požadavky vyplývajícími z demografické prognózy, je možné v souladu s § 55 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů přistoupit k pořízení změny č. 1 územního plánu Vendryně.
Informuje, že ze zákona je pořizovatelem ÚP pro obec Vendryni obec s rozšířenou působností
Třinec, a protože obec má velmi dobrou zkušenost s Ing. Miklendovou, která celou problematiku
podrobně zná a i s řadou občanů vedla rozhovory týkající se pozemků v obci, navrhuje, aby
členové zastupitelstva zvážili možnost uzavřít s ní příkazní smlouvu na zpracování pořízení změny
č. 1 ÚP, jelikož tyto mají přímou vazbu na nový ÚP.
Starosta poděkoval Rudolfu Bilkovi za podrobný výklad, sdělil přítomným, že jednání na odboru
stavebního řádu a ÚP v Třinci probíhalo velmi korektně, a vstřícně a společně dohodli další postup.
Souhlasili, aby paní Miklendová i nadále pracovala na pořízení změny č. 1 ÚP, jelikož problematiku
týkající se ÚP naší obce zná velmi dobře. Potom předal slovo určenému zastupiteli panu
Bronislavu Zawadovi, který krátce poznamenal, že zákon neříká nic o četnosti pořizování změny
ÚP. Konstatoval, že nepsaným pravidlem pořizování změny ÚP je cca 4 roky, ale vzhledem ke
změnám ve studii údolních niv a dalších okolností, zástupci Třince chápali naše kroky, které jsme
v souvislosti s ÚP a pořízením změny č. 1 podnikli.
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Starosta poděkoval Bronislavu Zawadovi za výklad a nyní na toto téma otevírá rozpravu, protože
nikdo z řad zastupitelů ani hostů neměl žádnou připomínku, starosta vyzval Janusze Ondraszka,
aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/2
Zastupitelstvo obce Vendryně schvaluje
Pořízení změny č. 1 územního plánu Vendryně v souladu s § 6 odst. (5) písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jejímž předmětem bude prověření změn funkčního využití území na základě
aktualizovaných územně analytických podkladů a žádostí vlastníků na změny územního plánu
Vendryně.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

3. AKTUÁLNÍ INFORMACE MAS JABLUNKOVSKO – PŘEDNÁŠÍ PŘEDSEDA ROBERT
CIESLAR
Pan starosta představuje členům zastupitelstva předsedu MAS Jablunkovsko pana Roberta
Cieslara, který seznamuje přítomné podrobně s fungováním spolku, jehož je Obec Vendryně
členem. Pan Cieslar konstatuje, že veškeré informace jsou uvedeny také na internetové adrese
http://masjablunkovsko.cz/ Jedná se o místní akční skupinu Jablunkovsko, z.s.p.o, která vznikla
v roce 2012, jehož členy je 16 obcí, 26 neziskových organizací a podnikatelských subjektů.
Skupiny vznikly z toho důvodu, aby byla lepší možnost čerpání dotací z EÚ na lokální úrovni. První
MAS vznikaly již v roce 2006, kdy jich vzniklo okolo 86 a které si doposud přerozdělily cca 80-100
mil. Kč a mají za úkol podporovat menší projekty, stále se tvoří rastry jak čerpat dotace, aby byly
prospěšné hlavně na lokální úrovni, např. na sociální vybavení škol, školek, podpora sociálně
slabých rodin, do 25 let po ukončení studia, handicapovaným, apod. Naše skupina funguje již dva
roky, finanční prostředky by se měly čerpat v druhé polovině roku 2015. Konstatuje, že na
internetových stránkách jsou k nahlédnutí nové rozpracované stanovy, v souladu s novým
občanským zákoníkem, které je nutné schválit. Zmiňuje, že je třeba také zpracovat standardizaci
MAS, reálné finanční prostředky by měly být k dispozici cca ve 4. čtvrtletí r. 2015. Od ledna zhruba
do června 2015 bude probíhat strategie MAS a měly by se na obce obracet pracovníci MAS, proto
žádá o vstřícnost při poskytování informací, abychom do budoucna mohli sami čerpat dotace.
Starosta poděkoval předsedovi panu Robertu Cieslarovi za podrobný výklad a nyní na toto téma
otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Danuše Hartmanová

- Zajímá se, zda je možné, aby soukromý praktický lékař čerpal dotaci na
bezbariérový přístup do ordinace, která se nachází v 1. nadzemním
podlaží. Odpovídá pan Cieslar, pro strategii MAS je tato informace prvotní
a konstatuje, že budou vytvořeny pracovní skupiny, které mají za úkol
právě tyto informace zjistit. Stačí, aby obec tuto možnost lékařce
představila, seznámila ji s fungováním MAS, pro následné čerpání dotací.
Rudolf Bilko
- Informuje, že za obec Vendryni je členem Obec Vendryně, PZKO
Vendryně a nakladatelství Beskyd Bronislav Ondraszek, který je současně
členem výboru, doplňuje pan Cieslar.
Bronislav Zawada
- Zajímá se o návrh nových stanov, o kterých se předseda zmínil, odpovídá
pan Cieslar, že je do svých emailových schránek obdrželi starostové i
místostarostové a budou předmětem schválení na některém z příštích
zasedání ZO.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil.
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Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/3/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy Roberta Cieslara o činnosti spolku
MAS Jablunkovsko a přípravě nových stanov.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. XI NA ROK 2014.
Pan starosta předává slovo rozpočtářce paní Marcele Peškové, která seznamuje členy ZO
s rozpočtovým opatřením č. 11, který v listinné podobě obdrželi členové ZO na zasedání.
Vysvětluje úpravu jednotlivých kapitol v příjmech i výdajích, které pro toto RO činí 7.371.030 Kč. V
příjmech se jedná o následující položky - dotace z ministerstva školství ve výši 6.000.930 Kč, daň
z příjmu ve výši 890 tis. Kč, daň z nemovitosti ve výši 91 tis. Kč a stočné ve výši 133 tis. Kč, věcná
břemena ve výši 66 tis. Kč. Ve výdajích se jedná o navýšený rozpočet pro PZŠ o částku 63 tis. Kč
na opravu podlahy v učebně PC 209 850 Kč. Příjmy ani výdaje se nenavyšují, jedná se pouze o
přesun mezi položkami.
Starosta poděkoval paní Marcele Peškové za podrobný výklad a nyní na toto téma otevírá
rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana Janusze Ondraszka, aby přečetl
návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/3/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XI na rok 2014.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

5. NÁVRH ROZPOČTU OBCE VENDRYNĚ NA ROK 2015, VČETNĚ POVĚŘENÍ RADY OBCE
VENDRYNĚ.
Pan starosta předává slovo rozpočtářce paní Marcele Peškové, která konstatuje, že materiály
obdrželi členové zastupitelstva emailem s dostatečným předstihem, a ve středu dne 10.12.2014
proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu schůzka s novými členy zastupitelstva, na které se
přítomní podrobně seznámili s procesem tvoření rozpočtu a rozpočtových opatření. Návrh
rozpočtu je také zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Vendryně pod evidenčním číslem
99/2014 v době od 02.12.2014 do 18.12.2014. Starosta poděkoval paní Peškové za odborný
výklad a nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Janusz Ondraszek

Marcela Pešková
Ivo Špaček
Marcela Pešková

- Zajímá se, zda je v rozpočtu počítáno také s kapitolou týkající se
propagace obce, o tuto informaci se zajímali členové kulturní komise a byli
ujištěni, že se jedná o tak malou částku, že finanční prostředky na tuto
činnost jsou již v rozpočtu zahrnuty.
- Pokud bude třeba uvolnit částku na propagaci například nové publikace,
není problém dopředu, se souhlasem zastupitelstva, tuto částku zařadit, je
zbytečné ji tam dávat, když zatím není nic jasné.
- Jaká je komplexní úvěrová angažovanost obce, jaká je výše úroků a jak
dlouho se budou úvěry splácet?
- Obec má na účtech 28 mil. Kč, 2 mil. stavební spoření, 4,5 mil. státní
dluhopisy (do 06/2016). Úvěr ve výši 23 817 tis. Kč (kanalizace) máme u
ČS, a.s. 10 948 tis. Kč a v ČSOB 12 869 tis. Kč, s tím, že poslední splátka
bude v roce 2021. U ČSOB úroky částečně hradí Ministerstvo
zemědělství. V příštím roce máme plánováno, že zaplatíme 300 tis. Kč. U
ČS, a.s. byl úvěr přeúvěrován, v době kdy byla velmi nízká úroková sazba.

5

- Členové finančního výboru se s návrhem rozpočtu seznámili a doporučují
členům zastupitelstva ke schválení.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil.
Marek Lakota

Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/3/5.1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vendryně na rok 2015.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může zastupitelstvo
obce zmocnit radu obce k provádění rozpočtových opatření. Rozsah prováděných opatření
stanoví zastupitelstvo obce. Starosta navrhuje zmocnit radu obce k provádění rozpočtových
opatření do výše Kč 500.000,- na jedno rozpočtové opatření.
Starosta poděkoval paní Marcele Peškové za výklad a nyní na toto téma otevírá rozpravu. Protože
nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana Janusze Ondraszka, aby přečetl návrh na usnesení
a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/3/5.2
Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše Kč
500.000,- na jedno rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

6. PRODEJ ČÁSTI POZEMKU P.Č. 103/2 OSTATNÍ PLOCHA O VÝMĚŘE 39 M2 V K.Ú.
VENDRYNĚ.
Přednes připravila paní Renata Martynková a členové zastupitelstva jej obdrželi emailem
16.12.2014.
Na 26. zasedání ZO dne 24.9.2014 byl schválen záměr odprodeje části pozemku p.č. 103 nově
označeného jako pozemek p.č. 103/2 o výměře 39 m2. Záměr odprodeje pozemku byl zveřejněn
na úřední desce v době od 12.11.2014 do 27.11.2014. Na pozemek byl zpracován znalecký
posudek č. 2744-123/2014, ve kterém byla stanovena cena za pozemek ve výši 7.930,- Kč. Jedná
se o malý kousek pozemku podél místní komunikace v lokalitě na Čornovském o který projevil
zájem o koupi majitel sousedního pozemku a také přímý soused zastupitele Janusze Ondraszka.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana
Janusze Ondraszka, aby přečetl návrh na usnesení:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/6
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 103/2 k.ú. Vendryně o výměře 39 m2 za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.930,-Kč.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0
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zdržel se
0

7. PŘEDNESY, JEJICH PROJEDNÁNÍ A PŘIJETÍ USNESENÍ.
7.1 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VENDRYNĚ
Všichni zastupitelé obdrželi k prostudování Jednací řád ZO na období 2010- 2014 s tím, aby
uplatnili případné návrhy na úpravu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze zastupitelů žádné připomínky
nevznesl, starosta navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo jednací řád pro volební období 2014 –
2018 v předloženém znění.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2014/3/7.1
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Vendryně pro funkční volební
období 2014 - 2018.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

7.2 DODATEK Č. 4 ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM, SZKOŁA PODSTAWOWA Z POLSKIM JĘZYKIEM
NAUCZANIA VENDRYNĚ 234, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Rada obce Vendryně projednala a svým usnesením č. 14/209/2.8 dne 14.10.2014 schválila
zkrácený čestný název školy „Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy
Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“ na základě žádosti
čj.OÚV/1820/2014/MAT., kterou předkládá ředitelka Mgr. Elżbieta Wania.
Na základě § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je pravomocí
zastupitelstva schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace. Starosta na toto téma
otevírá rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana Janusze Ondraszka, aby
přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/3/7.2
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
s polským jazykem vyučovacím, Szkoła podstawowa z Polskim Językiem Nauczania Vendryně
234, příspěvková organizace, spočívající ve změně názvu na „Polská základní škola – Polska
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace“.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

8. NÁVRHY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO.
Bohuslav Raszka

Zbyhněv Kubiczek

- Informuje členy zastupitelstva o tom, že v neděli dne 14.11.2014 použil
služební vozidlo Octávii, z důvodu opravy veřejného osvětlení a naneštěstí
došlo k dopravní nehodě, kdy v mikrospánku narazil na závoru a zrušil
služební automobil z provozu, jemu samotnému se nic vážného nestalo.
Ihned informoval místostarostu a policii ČR. Nehoda se řeší jako škodní
událost.
- Zajímá se, kolik obec vede správních deliktů týkající se dopravních nehod,
kdo byl jmenovitě účastníkem nehody, zda měl řidič platné oprávnění, a jaké
jsou materiální škody a jak se budou likvidovat, jelikož se jedná o vozidla ve
vlastnictví obce, domnívá se, že by o tom měli být členové zastupitelstva a
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členové komise dopravní informovaní. Místostarosta Milan Zakřevský
reaguje, že obec je účastníkem dvou dopravních nehod a to u vozidel
Octavia, kterou řídil Bohuslav Raszka a Bonetti, kterou řídil Milan
Zakřevský. Vysvětluje, že vozidlo vyjíždějící z boční komunikace nedalo
přednost obecnímu vozidlu Bonetti, prozatím jsou obě záležitosti v jednání,
ještě není nic uzavřeno, výše škody zatím není známa.
Jana Chlebková
- Pracovní verzi zápisu kroniky naší obce předložila panu starostovi
k nahlédnutí. Starosta navrhuje, aby se s textem seznámili nejdříve členové
rady, rozdiskutovali si je, případně se k němu také vyjádřili. Jana Chlebková
upozorňuje, že text schvaluje letopisecká komise, která je tvořena ze členů
rady, dodaný materiál je bez fotografií, ty bývají uvedeny ve zvláštní příloze.
Janusz Ondraszek navrhuje, aby byla jmenována letopisecká komise a
žádá, aby byl jejím členem jmenován také předseda výboru pro národnostní
menšiny.
Roman Walkarz
- Žádá, zda by bylo možné umístit veřejné osvětlení na Zaolší na konečné.
Odpovídá pan starosta, že tato problematika je v současné době v řešení,
vázlo to na jednom pozemku, který byl v exekuci, navrhuje umístit sloup na
obecní pozemek a táhnout vedení ze sousedního sloupu, toto by bylo
nejschůdnější řešení, které by vedlo ke spokojenosti všech.
Marek Bystroň
- Žádá o sdělení, jak to bude s placením energií, když bude obec půjčovat
místnost ve Staré škole pro schůze různým spolkům, např. hasičům,
případně zahrádkářům. Odpovídá správcová budovy Jana Chlebková, že
doposud se zde konaly pouze dvě schůze hasičů, a proběhly zde dvě
besedy, a upozorňuje na to, že se jedná o novou nadstavbu, a je nutné,
zvláště v zimním období nové prostory stále vytápět. Starosta zmiňuje, že
rada projedná a schválí provozní řád pronájmu místnosti aktivním spolkům.
Zbyhněv Kubiczek
- Zajímá se, zda je možné v prostorách Staré školy pořádat různé rodinné
slavnosti, např. narozeniny apod. Jana Chlebková odpovídá, že na tyto akce
to vůbec není dimenzováno, ke komerčním účelům to není v žádném
případě určeno, pouze pro spolky a sdružení naší obce.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil.
Návrh na usnesení
USNESENÍ2014/3/8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které
jsou uvedeny v zápisu.

9. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE
Návrh na usnesení
USNESENÍ2014/3/9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá
usnesení.

10. ZÁVĚR
Na závěr 3. zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Bohuslav Raszka poděkoval
přítomným členům zastupitelstva za účast na dnešním jednání a v 17,00 hod. toto jednání ukončil.
U příležitosti konce roku 2014 pozval přítomné na společné setkání se zástupci spřátelených obcí
Čierne, Leštiny a Goleszów, se členy bývalých zastupitelů obce, bývalých i současných členů
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komisí a výborů a s ředitelkami příspěvkových organizací, do velkého sálu kulturního domu
Czytelnia.

Ověřovatelé zápisu:

IVO ŠPAČEK

Starosta:
BOHUSLAV RASZKA

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 22. 12. 2014
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MILAN ZAKŘEVSKÝ

