ZÁPIS
22. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 28.01.2014
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vendryně čp.500
Účast na 22. zasedání Zastupitelstva obce:
Počet přítomných členů ZO při zahájení v 15:00 hod:
Počet omluvených členů ZO:
Počet neomluvených členů ZO:
V průběhu jednání se dostavili členové ZO:
Zasedání zastupitelstva v průběhu jednání opustil čl. ZO:
Hosté:
Přítomní občané:
Počet přítomných členů ZO v průběhu zasedání:

13
4
0
0
0
1 Marcela Pešková, ekonomka
0
13

PROGRAM:
1. Zahájení – stálé body programu (viz jednací řád ZO č. 7 body 1-5)
2. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci ROP
3. Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO
4. Zpráva návrhové komise
5. Závěr
1. ZAHÁJENÍ
1.1 Schválení programu zasedání
22. zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Rudolf Bilko. Konstatoval, že
v tuto chvíli je přítomno 13 členů zastupitelstva. Ze zasedání se omluvili čtyři členové
zastupitelstva Ing. Petr Kaleta, Ing. Jan Kraina, Irena Ondraszková a Anna Retková. Po uvítání
všech přítomných členů ZO, pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Poté seznámil všechny přítomné s programem, protože nebyly žádné připomínky, dal o něm
hlasovat:
Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva obce.
1.2
Volba návrhové komise - byli doporučeni: Pavel Báča a Milan Zakřevský.
Výsledek hlasování:
pro
proti
zdržel se
11
0
2
(Zdrželi se: Pavel Báča a Milan Zakřevský)
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Báča a Milan Zakřevský.
1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: Bohuslav Raszka a Ing. Bronislav
Zawada.
Výsledek hlasování:

pro
proti
11
0
(zdrželi se: Bohuslav Raszka a Ing. Bronislav Zawada)

zdržel se
2

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: Bohuslav Raszka a Ing. Bronislav
Zawada.
1.4
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Eva Matušková - Zastupitelstvo bere na
vědomí.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 22. zasedání je Eva Matušková.
1.5
Pan starosta požádal ověřovatele zápisu 21. zasedání ZO Ing. Davida Gajdzicu a Zbyhněva
Kubiczka, aby sdělili, zda zápis odpovídal jeho průběhu. Oba potvrdili shodu s průběhem
minulého zasedání a zápisem.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu Zastupitelstva obce č. 21 ze dne
04.12.2013.
2. SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V RÁMCI ROP
Starosta informuje, že pro podání žádosti o dotaci v rámci ROP je nezbytné, aby zastupitelstvo
obce schválilo zpracování a podání žádosti, dále aby schválilo zajištění finančních prostředků na
spolufinancování a profinancování projektu a v posledním bodu aby zastupitelstvo schválilo
zajištění financování provozu projektu „Nebojme se moderní výuky“, na který bude požadována
dotace z ROP.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
Bez připomínek, starosta přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/2
1. Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 2.1.1
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, zaměření výzvy Modernizace výuky na základních
školách.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění finančních prostředků na spolufinancování a
profinancování projektu „Nebojme se moderní výuky“, na který bude požadována dotace z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dílčí oblast
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podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, zaměření výzvy Modernizace výuky na
základních školách v rozpočtu na rok 2014 a 2015 dle podmínek dotačního programu ROP.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění financování provozu projektu „Nebojme se
moderní výuky“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro
vzdělávání, zaměření výzvy Modernizace výuky na základních školách po celou dobu
povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP.
Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

3. NÁVRHY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO
Starosta informuje, že Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) schválil rozpočet SVHS
na rok 2014 a výhledy na roky 2015 – 2016 na svém jednání dne 18.12.2013 a zastupitelstvo obce
Vendryně vzalo tento rozpočet na vědomí na svém zasedání dne 04.12.2013, tedy před
schválením SVHS. Z těchto důvodů je nutné usnesení č. 13/21/4.4 revokovat, tj. zrušit a vzít na
vědomí na dnešním zasedání.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
Bez připomínek, starosta přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.1
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ZO č. 13/21/4.4 tohoto znění: Zastupitelstvo obce bere
na vědomí rozpočet SVHS na rok 2014 a výhled na roky 2015 – 2016.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet SVHS na rok 2014 a výhled na roky 2015 – 2016.
Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

Stejná situace nastala při závěrečném účtu SVHS za rok 2012, kdy zastupitelstvo obce Vendryně
vzalo tento dokument na vědomí dne 26.06.2013 a SVHS jej schválil po tomto datu. Proto navrhuje
opět revokovat usnesení č. 13/19/4.1.3 a vzít na vědomí na dnešním zasedání.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu.
Bez připomínek, starosta přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.3
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ZO č. 13/19/4.1.3 tohoto znění: Zastupitelstvo obce bere
na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2012, jehož nedílnou
součástí podle § 17, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Slezského
vodohospodářského svazku za rok 2012“.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za
rok 2012, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Slezského vodohospodářského svazku za rok 2012“.
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Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

3.5 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 NA ROK 2014
Starosta předal slovo rozpočtářce paní Marcele Peškové, která předem informuje čl. ZO o tom, že
rada schválila rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2013 na schůzi rady č. 85 dne 16.12.2013
usnesením č.13/85/2.13 a rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2013 na schůzi rady č. 87 dne
20.01.2014 usnesením č. 14/87/3.1. Nyní informuje čl. ZO o rozpočtovém opatření č. 1 pro rok
2014, které předkládá z toho důvodu, že Ministerstvo životního prostředí zaslalo na náš účet
2.595.630Kč, jedná se o dotaci na snížení prašnosti v obci. Na straně výdajů se jedná o položky
PD chodník od PZŠ k Czytelni 85 tis.Kč, spolufinancování projektu „Nebojme se moderní výuky“,
vybavení šaten, PD nadstavba kuchyně MŠ ve výši 851 tis.Kč, služby peněžních ústavů 150 a 300
tis.Kč., rezerva na spolufinancování proj. z OP a ROP ve výši 1.479.580Kč. Starosta poděkoval
paní Peškové za informace a nyní na toto téma otevírá rozpravu:
Ing. Jiří Macura

- Žádá o upřesnění, zda se jedná o rozpočtové opatření č. 1 pro letošní rok
2014? Odpovídá paní Pešková ano.
Ing. Rudolf Bilko
- Informuje členy zastupitelstva, že závěrečný účet budeme s největší
pravděpodobností schvalovat až v dubnu letošního roku.
Ing. Miroslav Bednarz - Zajímá ho zbývající položka ve výdajích cca 1.400 tis.Kč, odpovídá paní
Pešková že neprofinancovaný zbytek příjmů se převádí do fondu rezerv.
Ing. Rudolf Bilko
- Konstatuje, že je možné, že uspějeme se žádostí o dotaci, podanou na
Ministerstvo financí ČR na rekonstrukci staré školy čp. 195.
ROZPRAVA ukončena. Starosta přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014.
Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

3.6 SPOLEČNÝ PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SR
Starosta obce Čierne Pavol Gomola se na nás obrátil se žádostí o podporu v rámci programu
přeshraniční spolupráce ČR – SR v oblasti cestovního ruchu. Starosta na toto téma otevírá
rozpravu. Bez připomínek, starosta přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.6
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přípravy společného projektu s obcí Čierne v rámci
programu přeshraniční spolupráce ČR - SR, v oblasti cestovního ruchu.
Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

3.7 ZPRÁVA VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Janusz Ondraszek, předseda výboru pro národnostní menšiny každoročně zpracuje a členům ZO
předkládá zprávu o situaci národnostních menšin za rok 2013 s tím, že v předloženém znění bude
také zaslána Úřadu vlády ČR. Starosta na toto téma otevírá rozpravu. Bez připomínek, starosta
přečetl návrh na usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/22/3.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o situaci národnostních menšin, kterou zpracoval
předseda výboru Janusz Ondraszek a kterou každoročně zasílá Úřadu vlády ČR.
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Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

3.8 ROZPRAVA
Ing. Jiří Macura se zajímá, kde se uskuteční únorové zasedání ZO, starosta navrhuje uskutečnit
toto zasedání v Domě s pečovatelskou službou na Zaolší, ostatní členové zastupitelstva s tímto
návrhem souhlasí.
Ing. Rudolf Bilko informuje, že 21.02.2014 se uskuteční zasedání sněmu starostů Sdružení obcí
Jablunkovska v naší obci. Krátce informuje, že místostarosta města Jablunkov Petr Gawlas
informoval o znovuobnovení „závodu míru“, který měl v minulosti velký ohlas, ve dnech 04.05. 06.05.2014 budou etapy v Jabunkově.
Ing. Rudolf Bilko krátce informuje o týmu projektu meziobecní spolupráce. Tento tým je tříčlenný
a sídlí v budově obecního úřadu Bystřice, je složen z koordinátorky, pracovnice analýz a
asistentky. Mají za úkol mapovat a hledat společná řešení meziobecní spolupráce v regionu
správního obvodu Třinecka v oblasti: nakládání s odpady, sociálních služeb, školství. Tým je
zřízen na dobu 18 měsíců a je financován z fondů Evropské unie.
Jana Chlebková upozorňuje členy zastupitelstva, že v pátek 31.01.2014 je uzávěrka
vendryňských novin, všichni členové zastupitelstva mohou přispět svým článkem např. o činnosti
jejich komise, či výboru.
Ing. Marek Šlachta hovoří o kalamitě s el.energií o Štědrém dnu, kdy nebyla elektřina od 6,30 –
18,30 hod. Navrhuje, aby vedení zvážilo on-line informování na webových stránkách, starosta
navrhuje zavedení informování SMS zprávami, jak to mají v obci Hrádek.
Ing. Jiří Macura k problematice el. energie o Štědrém dni konstatuje, že se jedná o věci mezi
nebem a zemí, které nemůžeme ovlivnit, navrhuje ořezat, anebo setnout ty stromy, které
bezprostředně ohrožují el.vedení.
Ing. Rudolf Bilko sděluje, že ČEZ každoročně vyzývá vlastníky pozemků, aby ořezali a okleštili
stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu nadzemního vedení do 15. listopadu každého daného
roku upozorněním, zveřejněným na úřední desce OÚ. Pokud po tomto datu vlastník porostu
neprovede zásah, učiní to společnost ČEZ.
Zbyhněv Kubiczek konstatuje, že vichřice na Štědrý den rozhoupala dráty vysokého napětí a
v důsledku toho začalo hořet na farské louce v lokalitě na Čornovském. Místní jednotka
dobrovolných hasičů pod vedením velitele Romana Bartoše měla historicky první výjezd k požáru.
ROZPRAVA ukončena.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/3.8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva.
4. USNESENÍ
Pan Pavel Báča přednesl zprávu návrhové komise, která zrekapitulovala přijatá usnesení, pan
starosta dal o tomto hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/22/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení.
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Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

5. ZÁVĚR
Na závěr 22. zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Ing. Rudolf Bilko poděkoval všem
členům zastupitelstva za aktivní účast na dnešním jednání a v 16:00 hod. toto jednání ukončil.
Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 26.2.2014 v Domě s pečovatelskou službou na
Zaolší čp. 172.

Ověřovatelé zápisu:

BOHUSLAV RASZKA

Starosta:
Ing. RUDOLF BILKO

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 28.01.2014
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ING. BRONISLAV ZAWADA

