4. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně 18. 02. 2015
Stará škola, Vendryně čp. 195
Účast na 4. zasedání Zastupitelstva obce:
Počet přítomných členů ZO při zahájení v 15:00 hod: 16
V průběhu jednání se dostavili tito členové ZO: 16,43 hod. Milan Zakřevský
Hosté: Martina Miklendová
Jan Konečný
Robert Borski
Marcela Pešková, ekonomka
Rudolf Bilko
Přítomní občané: dle prezenční listiny
Počet přítomných členů ZO na konci zasedání: 17
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.
1.4 Určení zapisovatele zápisu.
1.5 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZO.
1.6 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 17. 12. 2014.
1.7 Zpráva o činnosti rady obce Vendryně od posledního zasedání ZO.
2. Územní plán Vendryně – Rozhodnutí o návrzích a požadavcích na změny územního plánu
Vendryně.
3. Aktuální informace Sdružení obcí Jablunkovska - přednáší Jan Konečný a Robert Borski.
4. Rozpočtové opatření č. II na rok 2015.
5. Zásady pro poskytnutí cestovních náhrad a stravného zastupitelům v roce 2015.
6. Schválení darovací smlouvy mezi obcí a Centrem pro rodinu a sociální péči, z.s. Ostrava.
7. Schválení kupní smlouvy č. S/001, na odprodej pozemku p.č. - 103/2 v k.ú. Vendryně
8. Schválení záměru převodu pozemků p.č. 3223/2, 3225/10, 621 vše v k.ú. Vendyně
z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Vendryně.
9. Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Vendryně.
10. Stanovy MAS Jablunkovsko – schválení.
11. Přednesy, jejich projednání a přijetí usnesení.
12. Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO.
13. Zpráva návrhové komise.
14. Závěr.
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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, pan místostarosta Milan
Zakřevský se dostaví v průběhu jednání z důvodu účasti na semináři na téma bioodpadů. Poté
seznámil přítomné s programem, vyzval je, zda by jej chtěli doplnit, protože nebyly žádné
připomínky, dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

1.2
Volba návrhové komise - byli doporučeni: Bronislav Zawada a David Báča.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Bronislav Zawada a David Báča.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: Roman Zemene a Alena Bazgierová.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Roman Zemene a Alena Bazgierová.
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 2015/4/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 4. zasedání je Eva Matušková.
1.5
Starosta požádal ověřovatele zápisu 3. zasedání ZO pana Ivo Špačka, aby sdělil, zda zápis
odpovídal jeho průběhu. Potvrdil shodu s průběhem minulého zasedání a zápisem.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 3. zasedání Zastupitelstva obce
ze dne 17.12.2014.
1.6
Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce.
Starosta konstatuje, že zastupitelstvo obce v minulém usnesení radě neuložilo žádný úkol.
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/1.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 3 ze
dne 17.12.2014.
1.7
Zpráva o činnosti Rady obce Vendryně od minulého zasedání ZO. Přednáší starosta, který
konstatuje, že rada se od posledního zasedání ZO sešla pětkrát: 5.1., 12.1., 19.01., 2.2., a
16.2.2015. A protože na stránkách obce v tuto chvíli ještě není zveřejněno usnesení z posledního
jednání rady obce, informuje o nejdůležitějších bodech. Starosta nyní na toto téma otevírá
rozpravu:
ROZPRAVA:
Janusz Ondraszek

- Informuje pouze o tom, že bude změněn termín dne učitelů z 27.03.2015 na
některý jiný den, na kterém se domluví společně s paní radní Alenou
Bazgierovou.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil a vyzval pana Bronislava
Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/1.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.
2. ÚZEMNÍ PLÁN VENDRYNĚ – ROZHODNUTÍ O NÁVRZÍCH A POŽADAVCÍCH NA ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU VENDRYNĚ.
Pan starosta předává slovo paní Martině Miklendové, která seznamuje členy zastupitelstva
podrobně s problematikou územního plánu. Materiály k prostudování obdrželi členové
zastupitelstva emailem dne 11.02.2015.
Důvodová zpráva:
Obec Vendryně rozhodla na svém zasedání konaném dne 17. 12. 2014 o pořízení změny č. 1
územního plánu Vendryně. Dále obec obdržela v uplynulém období žádosti fyzických a
právnických osob na změny v územně plánovací dokumentaci obce Vendryně. Dle § 46 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, je pořizovatel územního plánu všechny posoudil a se svým stanoviskem je předkládá
k rozhodnutí zastupitelstvu obce ve smyslu toho, zda budou řešeny ve změně č. 1 územního plánu
Vendryně.
Dále je třeba ve změně č. 1 řešit některé požadavky vyplývající z námitek a připomínek, které již
nemohly být vyřešeny v rámci tvorby nového územního plánu. Návrhy těchto požadavků také
předkládá pořizovatel k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Rudolf Bilko
Martina Miklendová

Robert Szewczyk
občan

- Dotazuje se paní Miklendové, jaký bude další postup, co se týče změny č. 1
ÚP.
- Informuje přítomné, pokud ZO schválí tento bod, bude následovat návrh
zadání změny č. 1, toto zadání se veřejnoprávně pojedná, na červnovém
zasedání by se toto zadání schvalovalo, to zadání je jakási kuchařka,
následuje výběrové řízení, návrh se bude projednávat veřejnoprávně
s dotčenými orgány, opět následuje veřejné projednání, členové
zastupitelstva i veřejnost budou samozřejmě se vším dopředu seznámeni,
celý proces by měl trvat cca 2 roky.
- Zda mohou být občané průběžně informováni, jak probíhají jednání. Jak to
vypadá s jednotlivými žádostmi, pokud si občan podal žádost, jak byla
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vyřízena, s jakým výsledkem, a pokud byla v neprospěch žadatele, zda je
možné změnit výsledek osobně, případně zda je vůbec nějaké řešení.
Martina Miklendová - Doporučuje sledovat úřední desku kde je uvedeno, jak bylo s žádostí
naloženo. Pokud se občan obrátí s konkrétním případem, či připomínkou emailem na paní Miklendovou, pokusí se odpovědět, případně doporučit co je
třeba udělat, anebo co by bylo dobré udělat.
Bohuslav Raszka
- Poděkoval přítomným za připomínky a paní Miklendové za odborný výklad.
- Dává nyní slovo panu Olšovskému, který v loňském roce požádal o
odkoupení obecního pozemku, na jeho žádost mu doposud nebylo
odpovězeno, faktem je, že se jí zabývala rada obce na jedné ze svých
schůzí, a odprodej nedoporučila s tím, že pozve pana Olšovského
k projednání této věci. Ve strategickém plánu je tato lokalita určena pro lesní
školku – alternativa odpočinku a vzdělávání.
Tomáš Olšovský
- Konstatuje, že v obci žije již 25 let, v lokalitě před vápenkou. Za jeho domem
občan
je větší pozemek, který je obecní, protože se o něj nikdo nestará, čas od
času vykošuje trávu, která mu zapleveluje jeho zahradu, již dříve zde
nasadil několik smrků, a pracovníci obecní čety jim uřízli vršky. Žádá, pokud
není možný odprodej alespoň o dlouhodobý pronájem. Má za to, že lesní
školka je nákladný projekt, o který je třeba se starat, a žádá zastupitelstvo,
aby se neukvapovalo a jeho žádost o dlouhodobý pronájem ještě zvážilo.
Tento bod bude uveden v rámci připomínek občanů dle programu v USNESENÍ č. 2015/4/12,
kdy zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které
jsou uvedeny v zápisu.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil a vyzval pana Bronislava
Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/2.1
Zastupitelstvo obce Vendryně projednalo
1. Jednotlivé návrhy na pořízení změn v územně plánovací dokumentaci obce
Vendryně pod pořadovými čísly 1 až 34 obsažené v příloze tohoto usnesení včetně
odůvodnění.
2. Jednotlivé požadavky vyplývající z námitek a připomínek uplatněných při
projednávání nového územního plánu Vendryně pod označením A, B, C a D
obsažené v příloze tohoto usnesení.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/2.2
Zastupitelstvo obce Vendryně bere na vědomí,
že u požadavků č. 2 a 19 není nutné o návrhu rozhodovat, neboť v územním plánu
lze již nyní v tomto území realizovat požadované záměry žadatelů.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/2.3
Zastupitelstvo obce Vendryně schvaluje

1. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 1, 3, 5, 8, 9,
10a), 12 (část), 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 budou
v souladu se stanoviskem pořizovatele prověřeny ve změně č. 1 územního plánu
Vendryně.

2. dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrhy pořadové č. 4, 6, 7,
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10b), 11, 17, 20, 22, 25 a 27 nebudou prověřovány a řešeny ve změně č. 1
územního plánu.

3. že ve změně č. 1 územního plánu Vendryně budou řešeny požadavky vyplývající
z námitek a připomínek uplatněných při projednávání nového územního plánu
Vendryně pod označením A, B, C a D.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

V 16,00 hod. odešla paní Martina Miklendová.
3. AKTUÁLNÍ INFORMACE SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA - PŘEDNÁŠÍ JAN KONEČNÝ
A ROBERT BORSKI.
Starosta představuje členům ZO předsedu SOJ pana Jana Konečného, starostu obce Nýdek a
místopředsedu SOJ pana Roberta Borského, starostu obce Hrádek, kteří seznamují přítomné
podrobně s fungováním tohoto spolku. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách
www.jablunkovsko.cz . Předmětem činnosti SOJ je všeobecná ochrana životního prostředí v
zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability a jeho trvalé obyvatelnosti,
koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních
plánů a územní plánování v regionálním měřítku, slaďování zájmů a činností místních samospráv a
společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, vytváření, zmnožování a správa
společného majetku Sdružení, zastupování všech členů Sdružení při jednání o společných věcech
s třetími osobami (orgány státní správy, Obchodními partnery, kontrolními orgány apod.),
zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých
společných akcí, propagace Sdružení a jeho zájmového území, aktivní zapojení do Euroregionu
Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, aktivní spolupráce s dalšími euroregiony.
Pan Robert Borski promítá prezentaci na velké obrazovce a komentuje, jakých cílů již SOJ
dosáhlo, hovoří o pravidelně pořádaných akcích, apod.
Starosta poděkoval oběma pánům za podrobný výklad a nyní dává prostor pro dotazy členům
zastupitelstva a otevírá na toto téma rozpravu:
ROZPRAVA:
Rudolf Bilko

- Vysvětluje, že v minulosti kvůli nepřipravenosti projektů přišlo sdružení o
velkou část finančních prostředků z fondů EU.
Robert Borski
- Uvádí příklad soudržnosti sdružení, kdy obec Milíkov potřebovala
k zaplacení částky za určitý projekt dva miliony, které v tu chvíli neměla na
účtu, pomohla ji obec, která ten den na zasedání ZO rozhodla o půjčce obci
Milíkov, a ta následně svůj dluh velmi brzy vyrovnala.
Bohuslav Raszka - Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta poděkoval všem za
příspěvky a sdělil, že na další zasedání ZO přijal pozvání předseda
Mikroregionu Bystřice-Nýdek-Vendryně pan Roman Wróbel, který seznámí
členy ZO s fungováním této instituce.
Starosta ROZPRAVU ukončil a vyzval pana Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a
následně vyzval oba hosty, aby setrvali do konce zasedání ZO.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 2015/4/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy Sdružení obcí Jablunkovska pana Jana
Konečného a místopředsedy Roberta Borského.
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. II NA ROK 2015.
Pan starosta předává slovo rozpočtářce paní Marcele Peškové, která seznamuje členy ZO
s rozpočtovým opatřením. Materiály obdrželi členové zastupitelstva emailem dne 17.02.2015,
osobně přednáší rozpočtářka paní Marcela Pešková. Konstatuje, že rada obce svým usnesením č.
15/7/2.2 dne 12. ledna 2015 schválila rozpočtové opatření č. I na rok 2015, jednalo se o zaplacení
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faktury ve výši 25 tis. Kč v rámci projektu s obcí Čierne, dále se jednalo o úpravy terénu pro sběrné
místo, celkové výdaje činily 62,5 tis. Kč, byla použita rezerva na provozní výdaje. Dne 9. a
10.02.2015 proběhla na OÚ kontrola hospodaření z KÚ MSK, tzv. audit, kdy po změně legislativy
kontroloři doporučili jednotný postup při schvalování příspěvků z rozpočtů obce, nově darů,
jednotlivým zájmovým spolkům a organizacím. Je tedy nutné před schválením rozpočtového
opatření č. II. nejprve projednat a schválit poskytnutí darů našim zájmovým organizacím.
K RO II. uvádí, že u příjmů se jedná o položky ve výši 290 tis. a 199 tis. Kč vyúčtování dvou
projektů „Poznáváme krásy spřátelených obcí“ a „Představme si historii obcí Leštiny a Vendryně“.
Oba projekty byly vyúčtovány a nyní čekáme, kolik finančních prostředků obdržíme. Dále u příjmů
částka 109 tis. Kč jedná se o pojistné plnění - náhrada za automobil Octavie. Částka ve výši 7,190
tis. Kč doúčtování za volby v roce 2014. Celkem 605,190 tis. Kč, následně zapojujeme částku ve
výši 589,600 tis. Kč z běžného účtu, tak abychom měli na pokrytí veškerých výdajů 1.194 tis. Kč.
Ve výdajích se jedná o částku ve výši 300 tis. Kč na opravu sklepních prostor a odvětrání kuchyně
v MŠ na Zaolší (objevila se ve sklepě a v zádveří plíseň). 32,5 tis. Kč byly výdaje pro MŠP a ZŠ.
Navýšení částky ve výši 41 tis. Kč je ve výdajích na vendryňský letní karneval, včetně programu
pro děti. Pro ČZS a MS PZKO částka ve výši 54 tis. Kč na zaplacení nájmů Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Na dary bylo vyčleněno celkem 442 tis. Kč a podrobně položku po
položce vysvětluje členům ZO rozhodnutí grantové komise.
V 16,40 hod. se dostavil na zasedání zastupitelstva Milan Zakřevský. Nyní je počet čl. ZO: 17
V 16,45 hod. se rozloučil předseda SOJ pan Jan Konečný a zasedání zastupitelstva opustil.
Starosta poděkoval paní Peškové za odborný výklad a nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Marek Lakota

Bohuslav Raszka

Jana Chlebková

Marek Lakota
Danuše Hartmanová

Milan Zakřevský

Bohuslav Raszka

Janusz Ondraszek

- Informuje o tom, že finanční výbor projednal na své schůzi č.1/2015 dne
11.02.2015 rozpočtové opatření č. II a svým usnesením doporučil
zastupitelstvu ke schválení.
- Rada se také zabývala rozdělením darů jednotlivým spolkům a podivovala
se nad částkou 36 tis. Kč, kterou požadoval Svaz dobrovolných hasičů,
kterou blíže nespecifikoval, proto dává prostor nyní členům ZO a
zástupcům hasičů, aby se k této problematice vyjádřili.
- Výbor SDH přepracoval svou žádost a přesně ji specifikoval, proto žádá,
aby členové zastupitelstva ještě zvážili, zda spolku dobrovolných hasičů
přispějí na jejich činnost.
- Finanční výbor navrhoval, aby případné změny byly ještě zakomponovány
do RO č. II na základě diskuze členů zastupitelstva.
- Zajímá se o částku 8 tis. na ohňostroj, který zorganizoval pan
místostarosta u nově vybudovaného plácku dětem pro radost, dospělým k
odpočinku, konkrétně kdo hradil tento ohňostroj, zda pan Onderek a v jaké
výši. Pan místostarosta sděluje, že zčásti jej hradil pan Onderek a z části
klub Zaolší ze svých vlastních zdrojů. Dále paní Hartmanová pokračuje, že
na tomto místě se již v minulém roce sešli sousedé, aby si popřáli,
případně aby zapálili své vlastní petardy a ohňostroje, navrhuje, aby obec
ve spolupráci s Vitality Slezsko zorganizovala společný ohňostroj, přiklání
se k možnosti zvýšit klubu Zaolší tuto částku.
- Původní záměr byl, aby se zde sešli dobrovolníci, kteří se na vybudování
plácku podíleli, informace byla také na facebooku, pan Onderek ji také
avízoval, sešlo se tam cca 100 lidí, kteří si vzájemně popřáli, a vládla tam
velmi dobrá atmosféra.
- Rekapituluje změny oproti návrhu, který rozdělila grantová komise, a
kterou projednala rada. Navrhuje SDH navýšení částky o 15 tis. Kč na
akce pro děti a Klubu Zaolší částku ve výši 5 tis. Kč na novoroční
ohňostroj a žádá členy zastupitelstva o svá stanoviska.
- Má názor, že všech akcí přibývá jako hub po dešti, má obavy aby se akce
nedublovaly. Např. zpívání u stromečku s Mikulášem, tato akce byla velmi
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špatně ozvučena, navrhuje udělat z toho větší šou, tzn. zabezpečit
profesionalitu s větší finanční podporou obce. Samotný ohňostroj
nepodporuje.
Marek Bystroň
- Naopak tuto akci podporuje, částka ve výši 5 tis. Kč není velká, podporuje
sousedské vztahy, je pro.
Roman Walkarz
- Navrhuje hasičům příspěvek zvýšit o částku 15 tis. Kč, je fakt, že se věnují
dětem a kulturnímu vyžití v obci plně, za krátkou dobu působení si hasiči
v naší obci vybudovali vynikající renomé a těší se velmi dobré pověsti.
René Wojnar
- Pan starosta nyní předal slovo starostovi SDH panu René Wojnarovi, aby
obhájil žádost o grant. Ten konstatoval, že jeden z důvodu vzniku hasičů
bylo, že chyběly akce pro děti, prostě je chtěli vytáhnout z domovů a od
monitorů počítačů ven mezi ostatní děti, do přírody a na společné akce.
Finanční prostředky se snaží získat z pořádání plesu a také svou účastí
stánkového prodeje, na akcích, pořádaných obcí (karneval, dřevorubec),
žádají také o sponzorské dary různé podnikatele v obci i okolí a
samozřejmě čerpají ze svých vlastních soukromých zdrojů. Prosí o
navýšení příspěvku na akci strašení pod věží, která je pro malé děti, (loni
se jí účastnilo 80 dětí s rodiči) a také na akci den dětí, kde přišlo 150 dětí
s rodiči, jedná se o akce, kde se nevybírá vstupné a děti i rodiče se zde
vzájemně poznají. Akce mají velký ohlas a rodiče se ptají, zda se
uskuteční i příští rok, má za to, že jsou velkým přínosem ke vzájemnému
poznávání nových mladých rodin s dětmi v naší obci.
Marek Lakota
- Jak se budou vykazovat potřeby pro vyčerpání rezervy, která v rozpočtu
ještě zůstává. Odpovídá paní Marcela Pešková loni se rezerva ve výši 220
tis. Kč nevyčerpala.
Marek Bystroň
- Ptá se, zda je možné, aby SRPŠ Vendryně mohla také čerpat určitou
částku z rozpočtu obce tímto způsobem jako ostatní. Odpovídá paní
Marcela Pešková, pokud SRPŠ zorganizuje mimoškolní akci pro děti tak
ano, radovánky je akce komerčního charakteru.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil a vyzval pana Bronislava
Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/4.1
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout dotace jednotlivým žadatelům o příspěvky z rozpočtu
obce na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit v r. 2015 formou darů.
USNESENÍ 2015/4/4.2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. II. na rok 2015, včetně upraveného
rozdělení darů jednotlivým žadatelům a pověřuje starostu obce podpisem darovacích smluv.
Výsledek hlasování:
pro
proti
USNESENÍ PŘIJATO
15
0
(zdržel se: David Peprník, Janusz Ondraszek)

zdržel se

2

5. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A VÝŠE SAZEB STRAVNÉHO
ZASTUPITELŮM OBCE V ROCE 2015
Paní Marcela Pešková, připravila zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb
stravného zastupitelům obce na rok 2015, konstatuje, že materiály obdrželi členové zastupitelstva
emailem s předstihem. Starosta na toto téma otevírá rozpravu, Marek Lakota má jen věcnou
poznámku, informuje o zvyšování cen pohonných hmot, které jsou rychlejší, než rozhodnutí o
sazbách. Protože již nikdo další neměl žádnou připomínku, vyzval pan starosta Bronislava
Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
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Návrh na usnesení
USNESENÍ 2015/4/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb
stravného zastupitelům obce na rok 2015.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
17

proti
0

zdržel se
0

6. SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY MEZI OBCÍ A CENTREM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ
PÉČI, Z. S. OSTRAVA.
Přednes připravila paní Renata Maroszová, členové zastupitelstva obdrželi emailem 11.02.2015.
Dne 27. 10. 2014 byla na obec Vendryni přijata žádost od organizace „Centrum pro rodinu a
sociální péči, z. s.“ o finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb na rok 2015. Spolek
poskytuje osobní asistenci zdravotně postiženým dvojčatům z Vendryně. Centrum pro rodinu a
sociální péči ve své žádosti uvádí odhad předpokládaných celkových nákladů na poskytování
služeb u uživatelů na rok 2015 a navrhovanou částku v případě podpory ze strany obce Vendryně
ve výši 10% z celkových nákladů na služby což činí 43.200,- Kč (na obě dvojčata). V rodině bylo
provedeno sociální šetření, kde potvrdili, že jsou se sociální službou spokojeni. Rodině je za
poskytované služby účtována smluvní paušální částka ve výši 7.700 Kč měsíčně. Jelikož Centrum
pro rodinu a sociální péči potřebuje dofinancovat sociální službu i z jiných zdrojů než z MPSV,
žádá obec o finanční příspěvek.
Rada obce dne 19. 1. 2015 usnesením č. 15/8/3.11 schválila Centru pro rodinu a sociální péči, z.
s. finanční spoluúčast/dar ve výši 35.000 Kč. Darovací smlouvu však musí dle §85 písm. j zákona
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schválit Zastupitelstvo obce.
V 17,36 hod. se z místnosti vzdálila paní Jana Chlebková. Nyní je počet členů ZO: 16
Starosta na toto téma otevírá rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana
Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/6
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na služby osobní asistence ve výši 35.000,- Kč,
které poskytuje občanům naší obce Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. se sídlem Kostelní
nám. 3172/1., 728 02 Ostrava.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
16

proti
0

zdržel se
0

V 17,39 hod. se vrátila paní Jana Chlebková. Nyní je počet členů ZO: 17
7. SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY Č. S/001, NA ODPRODEJ POZEMKU P.Č. - 103/2 V K.Ú.
VENDRYNĚ.
Přednes připravila paní Renata Martynková, členové zastupitelstva obdrželi emailem 11.02.2015.
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 zveřejněný
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. Nyní
se předkládá ZO ke schválení uzavření Kupní smlouvy č. S/001 mezi obcí Vendryně a p.
Stanislavem Sobolem, bytem Vendryně 1251, na odprodej pozemku p.č. 103/2 k.ú. Vendryně, o
výměře 39m2, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 7930,- Kč.
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Pozn. Schválení odprodeje pozemku již bylo odsouhlaseno na ZO č. 3/2014, smlouva však nebyla
doposud uzavřena z důvodu jednání se stavebním úřadem ve věci souhlasu s dělením pozemku
na GO plánu, z důvodu výhrad auditu k nepřesnému znění usnesení se toto dává znovu na ZO ke
schválení.
Starosta na toto téma otevírá rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana
Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/7.1
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. S/001 mezi obcí Vendryně a p.
Stanislavem Sobolem, bytem Vendryně 1251, na odprodej pozemku p.č. 103/2 k.ú. Vendryně, o
výměře 39 m2, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.930,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro
17

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/7.2
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 2014/3/6 ze dne 17.12.2014 ve znění: 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.
8. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PŘEVODU POZEMKŮ P. Č. 3223/2, P. Č. 3225/10,
P. Č. 621 Z VLASTNICTVÍ STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU DO VLASTNICTVÍ OBCE
VENDRYNĚ.
Přednes připravila paní Renata Martynková, členové zastupitelstva obdrželi emailem 11.02.2015.
Na základě dřívějších jednání se Státním pozemkovým úřadem, má obec Vendryně zájem požádat
o převod některých pozemků do svého vlastnictví. Jedná se o tyto pozemky:
p. č. 3223/2 – pozemek pod valem,
p. č. 3225/10- pozemek za požární zbrojnicí,
p. č. 621- pozemek u sil. I/11 zasahuje stavba přeložky sil., obec ho má nyní v pronájmu,
na základě dalších jednání se SPÚ bude upřesněno, zda budou splněny všechny podmínky pro
bezúplatný převod těchto pozemků, nebo mohou být převedeny jen za úplatu.
Starosta na toto téma otevírá rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana
Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/8
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převodu pozemků p.č. 3223/2, 3225/10 a 621 v k.ú.
Vendryně, které jsou nyní ve vlastnictví státu zastupovaného Státním pozemkovým úřadem, do
vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro

proti

zdržel se

17

0

0
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9. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA OBCE VENDRYNĚ NA
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018.
Přednes připravila paní Eva Matušková, členové zastupitelstva obdrželi emailem 11.02.2015.
Rada obce svým usnesením č. 15/9/3.8.2 dne 02.02.2015 projednala a ZO doporučila ke schválení
upravený jednací řád výborů ZO Vendryně, který všichni zastupitelé předem obdrželi
k prostudování s tím, aby uplatnili případné návrhy na úpravu. Vzhledem k tomu, že nikdo ze
zastupitelů žádné připomínky nevznesl, navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo jednací řád výborů
ZO pro volební období 2014 – 2018 v předloženém znění.
Starosta na toto téma otevírá rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana
Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/9
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád výborů zastupitelstva obce Vendryně pro funkční
volební období 2014 - 2018.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro

proti

zdržel se

17

0

0

10. STANOVY MAS JABLUNKOVSKO – SCHVÁLENÍ .
Přednes připravila paní Eva Matušková, členové zastupitelstva obdrželi emailem 11.02.2015.
Na 3. zasedání ZO dne 17.12.2014 podrobně informoval místopředseda programového výboru
pan Robert Cieslar o fungování MAS Jablunkovsko, jehož je obec Vendryně členem.
Upozorňoval, že je nezbytné, aby zastupitelstva všech obcí, které jsou členy tohoto spolku,
schválila nové stanovy, které jsou v souladu s novým občanským zákoníkem. Podrobné informace,
včetně stanov jsou umístěny na webových stránkách http://masjablunkovsko.cz/.
Starosta na toto téma otevírá rozpravu. Protože nikdo neměl žádnou připomínku, vyzval pana
Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko.
Výsledek hlasování:
USNESENÍ PŘIJATO

pro

proti

zdržel se

17

0

0

11. PŘEDNESY, JEJICH PROJEDNÁNÍ A PŘIJETÍ USNESENÍ.
11.1
Předseda výboru pro národnostní menšiny pan Roman Zemene seznamuje členy zastupitelstva se
zápisem č. 1/2015, který všichni obdrželi emailem dne 17.02.2015. V usnesení výbor doporučuje
zastupitelstvu obce, aby uložilo radě úkoly, které jsou uvedeny v bodech 6. až 10. Slova se také
ujímá předchozí předseda výboru pro národnostní menšiny Janusz Ondraszek, který seznamuje
členy zastupitelstva se zprávou o situaci národnostních menšin za rok 2014, kterou výbor
každoročně zasílá Úřadu vlády. Starosta poděkoval oběma pánům současnému i předchozímu
předsedovi výboru pro národnostní menšiny Romanu Zemene a Januszovi Ondraszkovi a nyní na
toto téma otevírá rozpravu.
Danuše Hartmanová

- Problematikou týkající se kroniky se zabývala i komise sociální, přiznává,
že určité resty zůstaly z minulých období, zřejmě jsme nedocenili funkci a
význam obecní kroniky, určité období nebyl v obci žádný kronikář, v roce
2003 získala práci paní Chlebková v knihovně s tím, že bude také
kronikářkou. Minulé složení zastupitelstva tuto problematiku

10

neprojednávalo takto složitě, jako je tomu nyní. Vinu bere na sebe, a
konstatuje, že jako zastupitelka a členka rady měla být důslednější a
vyzývat kronikářku k předkládání ročního zápisu k posouzení. Je dobře, že
je jmenovaná letopisecká komise, která bude dohlížet nad správností
zapisovaných údajů. K pracovnímu vytížení paní Chlebkové zdůrazňuje,
že jako knihovnice je velmi pracovitá, organizuje spoustu akcí, besed jak
pro děti, tak pro dospělé apod., má na starosti vydávání vendryňských
novin, organizuje letní karneval, byla předsedkyní komise kultury. Je
přesvědčená o tom, že nyní již bude dílo dokončeno ke spokojenosti všech
občanů i členů zastupitelstva a také za podpory letopisecké komise.
Bohuslav Raszka
- Poděkoval paní Hartmanové za příspěvek, bere vinu také na sebe, jako
člen rady v minulém volebním období, věří, že letopisecká komise nyní
bude plně spolupracovat s kronikářkou a dílo se v dohledné době podaří.
Rudolf Bilko
- Cituje zákon o obecních kronikách, že obec vede kroniku, ale když kroniku
nemá, nevyplývají z toho pro obec žádné sankce. Cítí se vinen, jako
bývalý starosta a nadřízený, omlouvá se.
Miroslav Slaninák
- Informuje, že již předchozí předseda výboru apeloval na to, aby byla
dvojjazyčnost webových stránek obce, žádá, aby mu byly dodány
materiály a správce IT je tam jednoduše vloží. Bohužel tyto materiály
dosud neobdržel.
Marek Bystroň
- Zajímá se, zda funkce kronikáře je placená funkce. Odpovídá pan
starosta, že toto je plně v kompetenci starosty a nerad by předbíhal, nyní
se ujme své činnosti letopisecká komise, a věří, že společně s radou tuto
záležitost vyřeší.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil. Požádal Bronislava
Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/11.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/2015 výboru pro národnostní menšiny ze dne 05.
02. 2015 a zprávu o situaci národnostních menšin za rok 2014, zpracovanou výborem pro
národnostní menšiny.
11.2
Předseda finančního výboru pan Marek Lakota zaslal zápis č. 1/2015, který všichni obdrželi
emailem dne 18. 02. 2015. V usnesení výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření č. II a aktualizovat pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně. Členové
zastupitelstva neměli žádné připomínky, proto starosta vyzval Bronislava Zawadu, aby přečetl
návrh na usnesení.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/11.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 1/2015 finančního výboru ze dne 11. 02. 2015 a
ukládá Radě obce aktualizovat Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na
podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit.
11.3
Předseda kontrolního výboru pan David Báča seznamuje členy zastupitelstva s činností
kontrolního výboru na rok 2015. Bez připomínek členů zastupitelstva, starosta proto vyzval pana
Bronislava Zawadu, aby přečetl návrh na usnesení.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2015/4/11.3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
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12. NÁVRHY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO.

Zbyhněv Kubiczek

Bohuslav Raszka

Milan Zakřevský

Marieta Ferencová

Milan Zakřevský

Bohuslav Raszka
Danuše Hartmanová

Bohuslav Raszka

Milan Zakřevský

Bohuslav Raszka

Danuše Hartmanová

- Členové komise dopravní a místního hospodářství analyzovali stav zimní
údržby a konstatovali, že problém s vyoráváním byl v lokalitě Čornovský,
kde si řada občanů stěžovala na špatné vyorávání sněhu. Předseda
konstatuje, že je změna traktoristů, kteří se podílejí na údržbě MK, oproti
loňskému roku, takže zřejmě i to zapříčinilo tuto situaci, navrhuje pozvat je
na úřad, aby i oni si řekli svá stanoviska, ze kterých si vezmou ponaučení
obě strany.
- V tomto směru není možné vyhovět všem nespokojeným občanům, děkuje
místostarostovi, za jeho přístup k této problematice a celé pracovní četě za
pracovní nasazení, kterou v těchto kritických dnech podstoupili.
Konstatuje, že vyorávání letos prováděli pouze tři traktoristi, v minulých
letech se o místní komunikace starali 4 traktory. Osobně si však myslí, že
zimní údržba je v naší obci na velmi vysoké úrovni, a vždy se najde
nespokojený občan, který se na obec obrací s kritikou.
- Ve vendryňských novinách je článek, který vysvětluje vše, co se týká zimní
údržby. Informuje, že koordinátorem zimní údržby je stále on
místostarosta, který tuto problematiku dokonale ovládá již z minulých let,
kdy byl vedoucím pracovní čety.
- Vrací se ještě k návštěvě pana Olšovského a sděluje, že celou situaci zná,
vysvětluje, že se starají o tento pozemek již dlouho proto, že jim
zapleveluje zahradu, stromy tam vysázeli ještě v době, kdy pozemek nebyl
obecní, z toho důvodu aby jej zkulturnili se záměrem budoucího
odkoupení, nehledě na to, že se obec stále o údržbu nezajímá a faktem je,
že krásným smrkům uřezali pracovníci obce vršky.
- Vysvětluje, že ve strategickém plánu obce se počítá s tímto pozemkem
jako hřiště pro děti z dané lokality, přiznává, že stromy ořezali a s údržbou
pozemku se dosud prakticky nezabývali.
- Domluvili se s panem Olšovským na schůzce, kde společně se členy rady
dohodnou podrobnosti, co se týká tohoto pozemku.
- Informuje o tom, že Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační tituly na
chodníky, školy apod. ptá se, zda je naše obec připravena aby je mohla
čerpat.
- Na Státní fond dopravní infrastruktury byla podaná žádost o opravu
chodníku Pizzerie – Zobawa, k problematice dotací proběhne 24.02.2015
jednání v Ostravě, které svolává Krajský úřad a Regionální rada. Kromě
toho, tyto záležitosti pečlivě sleduje místostarosta.
- Vysvětluje, že se jedná o rychlé výzvy, které jsou s nulovou alokací, to
znamená, že by podíl dotace činil např. 30 nebo 20%, podle toho kolik
žadatelů by se přihlásilo. Jedná se o vyčerpání dotací určených pro léta
2010-2014.
- Z odboru dopravy KÚMSK pan Muras slíbil, že nás bude informovat v
případě, že bude kraj poskytovat dotace na chodníky. A s tím také souvisí
připravenost stavby, včetně projektové dokumentace a stavebního
povolení. Co se týká chodníku k Czytelni tak není ještě hotová projektová
dokumentace, termín zhotovení je do konce 3 měsíce. Chodník Filia –
Čornovský je ve fázi územního rozhodnutí. Toto jsou aspekty, které
žádosti jsou aktuální a které ne.
- Žádá o sdělení, jak to vypadá s budovou zahrádkářů, nájemné ve výši 39
tis. Kč je velmi vysoká částka. Odpovídá starosta, že zahrádkáři sami
nemají ucelený názor na věc, v pátek 20.02.2015 se zúčastní výroční
schůze zahrádkářů, kde je bude informovat o možnostech, které se
naskýtají v souvislosti s rekonstrukcí požární zbrojnice, kde by mohli mít
prostory společně s hasiči. Prioritní je sjednotit názor zahrádkářů, od toho
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se budou vyvíjet další jednání.
- Informuje, že se zúčastnil semináře na téma bioodpadů dle nové
legislativy, využití bioodpadů apod. Další věc, která stojí za zmínku je, že u
budovy Staré školy je nyní možné odložit vyřazené elektrospotřebiče,
podrobný článek je zveřejněn ve VN. Usilujeme o to mít ucelený systém
s elektroodpady. Občané budou moci odkládat elektrozařízení, které jim
dosloužilo přímo v obci. Na závěr svého vystoupení děkuje hasičům, kteří
v brzkých ranních hodinách měli výjezd ke spadlému stromu přes cestu na
Zaolší, i když ten den měli hasičský ples a vyjížděli v plné výbavě,
překážku relativně rychle uklidili a cestu zprovoznili, velký dík.
Bohuslav Raszka
- Informuje, že se nezúčastnil komise dopravní z toho důvodu, že
absolvoval seminář vodohospodářskou konferenci v Praze, kde získal
velmi důležité poznatky.
Zbyhněv Kubiczek
- Zajímá jej, proč se obecní akce nezveřejňují s dostatečným předstihem na
internetových stránkách obce v aktualitách, protože např. vůbec nevěděl,
že bude masopust, který pořádala ZŠ ve spolupráci s obcí. Tuto informaci
získal z vendryňských novin, které dostal do schránky ve stejný den kdy se
konal masopust.
Jana Chlebková
- Noviny vycházejí v každý sudý měsíc a je možné, že avizovaná akce je
ten den, kdy občan dostane noviny do schránky. Zpravidla jsou akce
dopředu zveřejňovány na plakátech, anebo webových stránkách škol, či
obce.
Bohuslav Raska
- Na závěr předává všem členům ZO seznam kulturních, společenských,
turistických a sportovních akcí na rok 2015, které se uskuteční v naší obci.
Josef Pilch občan
- Vystoupil s kritickou poznámkou na vyorávání sněhu na místních
komunikacích v obci, nelíbí se mu, že traktorista má plužící radlici
umístěnou vzadu, konstatuje, že má sníh tlačit před sebou. A druhá
poznámka se týkala nedostatečně osvětlené nově vybudované
cyklostezky. U mostu přes řeku Olši u Zobawy je velmi dlouhý úsek, který
není osvětlený vůbec. Pan starosta vysvětluje, že dotaci z EU jsme dostali
jen na to, co je vybudováno, v případě, že bychom veřejné osvětlení
dokončili v celém úseku, na dotaci bychom neměli nárok. V letošním roce
bychom chtěli osvětlení na celém úseku cyklostezky dokončit, pokud nám
to legislativa EU umožní.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku, starosta ROZPRAVU ukončil.
Milan Zakřevský

Návrh na usnesení
USNESENÍ2015/4/12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů, které
jsou uvedeny v zápisu)
13. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE
Pan Bronislav Zawada čte ta usnesení, která v průběhu zasedání doznala podstatných změn, či
byla zcela doplněna.
Návrh na usnesení
USNESENÍ2015/4/13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá
usnesení.
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10. ZÁVĚR
Na závěr 4. zasedání zastupitelstva obce Vendryně pan starosta Bohuslav Raszka poděkoval
přítomným členům zastupitelstva za účast na dnešním jednání a v 19,00 hod. toto jednání ukončil.
Informoval přítomné, že 5. zasedání ZO se uskuteční 29. dubna 2015 na Zaolší v Domě
s pečovatelskou službou Vendryně čp.172

Ověřovatelé zápisu:

ALENA BAZGIEROVÁ

Starosta:
BOHUSLAV RASZKA

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 19. 02. 2015
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