ZÁPIS
24. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 23. dubna 2014
v Základní škole s polským jazykem vyučovacím Vendryně 236
Účast na 24. zasedání Zastupitelstva obce:
Počet přítomných členů ZO při zahájení v 15:00 hod: 15
Počet omluvených členů ZO: 2 – dle prezenční listiny
Počet neomluvených členů ZO:
V průběhu jednání se dostavili tito členové ZO:
Zasedání v průběhu jednání opustili členové ZO:
Hosté: Marcela Pešková, ekonomka OÚ
Edita Konkolská agentura Hrat, s.r.o.
Přítomní občané: 3 – dle prezenční listiny
Počet přítomných členů ZO v průběhu zasedání:
Počet přítomných členů ZO na konci zasedání: 15

PROGRAM:
1. Zahájení – stálé body programu.
2. Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně zprávy o kontrole hospodaření, schválení účetní závěrky
za rok 2013.
3. Rozpočtové opatření č. III na rok 2014.
4. Zpráva o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce provedené Ministerstvem vnitra
ČR, včetně návrhu opatření k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků.
5. Strategický plán rozvoje obce Vendryně na léta 2014 – 2020.
6. Aktualizace tvorby a hospodaření s prostředky Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB).
7. Schválení půjček z FRB.
8. Prodej pozemku parcely č. 3313/8 v k.ú. Vendryně.
9. Informace o architektonicko-urbanistickém řešení centra obce.
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád.
11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místních poplatcích.
12. Přednesy, jejich projednání a přijetí usnesení.
13. Návrhy, dotazy, připomínky členů ZO.
14. Zpráva návrhové komise.
15. Závěr.
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1 ZAHÁJENÍ
1.1
Schválení programu zasedání:
24. zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Rudolf Bilko. Konstatoval, že v tuto
chvíli je přítomno 15 členů zastupitelstva. Ze zasedání se omluvili dva členové Petr Kaleta a
Janusz Ondraszek. Pan starosta po uvítání všech přítomných členů ZO, přivítal také paní Editu
Konkolskou, zástupkyni agentury Hrat, s.r.o. a hosty z řad občanů, kteří se zapsali do prezenční
listiny. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Poté seznámil všechny přítomné
s programem a současně navrhnul projednat bod č. 5 Strategický plán rozvoje obce Vendryně na
léta 2014 – 2020, hned za úvodními stálými body programu č. 1 Protože nebyly žádné připomínky,
pan starosta dal o takto upraveném programu hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

1.2
Volba návrhové komise - byli doporučeni: DANUŠE HARTMANOVÁ a JANA CHLEBKOVÁ
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.2
Zastupitelstvo obce volí návrhovou komisi ve složení: DANUŠE HARTMANOVÁ a JANA
CHLEBKOVÁ
Výsledek hlasování:
pro
proti
zdržel se
14
0
1
Zdržel se: Danuše Hartmanová
1.3
Ověřováním zápisu z dnešního zasedání ZO jsou pověřeni: MIROSLAV BEDNARZ a MILAN
ZAKŘEVSKÝ
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.3
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání: MIROSLAV BEDNARZ a MILAN
ZAKŘEVSKÝ
Výsledek hlasování:

pro
proti
13
0
Zdržel se: Miroslav Bednarz a Milan Zakřevský

zdržel se
2

1.4
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Eva Matušková - Zastupitelstvo bere na
vědomí.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 24. zasedání je Eva Matušková.
1.5
Pan starosta požádal ověřovatele zápisu 23. zasedání ZO pana Pavla Báču a Marka Šlachtu, aby
sdělili, zda zápis odpovídal jeho průběhu. Oba potvrdili shodu s průběhem minulého zasedání a
zápisem.
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu Zastupitelstva obce č. 23 ze dne
26.02.2014.
1.6
Kontrola usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce.
Přednáší pan starosta, který konstatuje, že byly radě obce uloženy následující úkoly:
USNESENÍ 13/21/4.5 Zastupitelstvo obce po projednání ukládá radě obce dopracovat
vyhlášku o místních poplatcích č.2/2010 o nové poznatky a nový návrh předložit do některého
z příštích zasedání zastupitelstva. – SPLNĚNO vyhláška o místních poplatcích je bodem jednání
dnešního zasedání ZO.
USNESENÍ 13/21/4.7.2 Zastupitelstvo obce ukládá radě zajistit vypracování studie na
nadstavbu modulových učeben ZŠ – ÚKOL SPLNĚN již dříve nyní se zpracovává PD.
USNESENÍ 14/23/2.5 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh nových pravidel pro
poskytování příspěvků grantů společenským organizacím obce – ÚKOL TRVÁ - pravidla se
v současné době připravují, budou předmětem jednání na dalším zasedání ZO tak aby platila od r.
2015.
USNESENÍ 14/23/2.2 Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „Dětem pro
radost, dospělým k odpočinku“ ve výši Kč 150.000,-Kč. Starosta k tomuto bodu sděluje, že
proběhlo jednání s občany k realizaci dalších kroků.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 23
ze dne 26.02.2014.
1.7
Zpráva o činnosti Rady obce Vendryně od minulého zasedání ZO. Přednáší místostarosta, který
konstatuje, že rada obce se sešla celkem 4x, kromě rady č. 93 jsou všechna usnesení zveřejněna
na webových stránkách obce. Informuje o hlavních bodech ze schůze rady ze dne 14.03.2014.
Pan starosta poděkoval místostarostovi za zprávu, a otevírá na toto téma rozpravu:
ROZPRAVA:
Jiří Macura
- Zajímá se, jak dopadlo jednání se zástupci leteckých modelářů, kteří využívají
plochu naproti vendryňského parku. Pan starosta odpovídá, že schůzka proběhla,
je o tom pořízen zápis o dodržování dohodnutých podmínek. Dnes informoval pan
Veselý, že letadla opět nalétávala nad rodinnými domy, zástupci modelářů tvrdí, že
plochu využívají také cizí lidé, kteří nejsou registrovaní a ti mohou dohodnuté
podmínky porušovat. Jiří Macura i Jana Chlebková shodně tvrdí, že v sobotu
zaregistrovali zvýšený pohyb a zvuk letadel.
- Dále se zajímá o nezbytné opravy kříže u Gorňonky, který je uveden v bodu
14/92/3.7 Rady obce č. 92 ze dne 31.03.2014, starosta odpovídá, že statika kříže je
ve velmi špatném stavu, pan Szotkowski, přislíbil pomoc při opravě.
Protože již nikdo neměl žádnou připomínku starosta ROZPRAVU ukončil, přečetl návrh usnesení. ¨
V 15,21 hod. opustil zasedání ZO Bohuslav Raszka, nyní je počet čl. ZO: 14
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 14/24/1.7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.
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5. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VENDRYNĚ NA LÉTA 2014 – 2020.
Na základě dřívějších usnesení zastupitelstva obce a rady obce byl ve spolupráci s agenturou Hrat
Třinec vypracován nový významný dokument obce a to Strategický plán rozvoje obce Vendryně na
léta 2014- 2020. Vzhledem k tomu, že většina zastupitelů pracovala v jednotlivých týmech a
všichni obdrželi tento dokument v předstihu, je na dnešním zasedání ZO přednesena jen stručná
prezentace. Pan starosta předal slovo paní Editě Konkolské, která představila jednotlivé témata
hostům a členům ZO. Aktualizace strategického plánu by měla probíhat každé 2 – 3 roky.
Pan starosta poděkoval paní Konkolské za přednášku, a otevírá na toto téma rozpravu:
ROZPRAVA:
Jan Kraina
- Prosí, aby pan starosta představil strategickou komisi. Pan starosta konstatuje, že
tato je tvořena stávajícími členy zastupitelstva, konkrétně členy rady, předsedy
výborů a komisí. Po volbách se situace samozřejmě změní, a proto bude nutné,
aby nová strategická komise pro příští volební období prošla opět schvalovacím
řízením.
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 14/24/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje obce Vendryně na léta 2014 - 2020.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
0

V 15,48 hod. se vrátil na zasedání ZO Bohuslav Raszka, nyní je počet čl. ZO: 15
2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013, VČETNĚ ZPRÁVY O KONTROLE
HOSPODAŘENÍ, SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013
Pan starosta předal slovo rozpočtářce paní Marcele Peškové, která informovala, členy
zastupitelstva o třech podbodech, které jsou předmětem projednání závěrečného účtu obce za rok
2013 a následného schválení:
1/ Schválení závěrečného účtu obce Vendryně za rok 2013, jehož nedílnou součásti podle § 17,
odst. 5, zák. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků je „Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2013“.
2/ Návrh nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
3/ Schválení účetní závěrky obce za rok 2013 podle zák. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a vyhl. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek
1/Hospodaření obce za rok 2013 skončilo přebytkem 37.011.311,51,-Kč, který byl použit
k měsíčním splátkám úvěru na kanalizaci obce, na jednorázovou splátku úvěru na kanalizaci obce
ve výši 16 mil. Kč a na zakoupení státních dluhopisů. Zbytek ve výši 12.468.862,84 Kč se převádí
do dalšího období. Podrobný rozbor hospodaření obce, včetně jejich příspěvkových organizaci je
přílohou tohoto přednesu.
Závěr ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2013 je:
- dle § 10 odst.3 písm. b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c,
- dle § 10 odst. 3 písm. c) byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení povinnosti nebo
překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.
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Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě zní: viz zpráva o přezkoumání
hospodaření. Fotokopie těchto dokumentů obdrželi zastupitelé k prostudování v dostatečném
předstihu.
Na úřední desce bylo vyvěšeno 07.04.2014
2/ Na základě výsledku zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
předkládáme návrh nápravných opatření.
3/Výsledek účetní závěrky za rok 2013 činí Kč 12.931.771,27. – viz rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
příloha a inventarizační zpráva, které zastupitelé obdrželi v dostatečném předstihu.
Pan starosta poděkoval paní Marcele Peškové, a otevírá na toto téma rozpravu:
ROZPRAVA:
David Gajdzica

- Sděluje, že finanční výbor projednal na svém jednání dne 16.04.2014 závěrečný
účet obce za rok 2013 a svým usnesením vzal na vědomí účetní závěrku a
závěrečný účet obce za rok 2013 včetně závěrečné zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2013 a doporučuje
zastupitelstvu obce ke schválení s nutností přijmout nápravná opatření ke
zjištěným nedostatkům.

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 14/24/2.1
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2013, jehož nedílnou
součástí podle § 17, odst.5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2013“ se uzavírá vyjádřením dle § 17, odst 7, písm.b, zák. 250/2000 Sb, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů s výhradami, na základě nichž přijímá opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/2.2
Zastupitelstvo obce schvaluje Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/2.3
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0
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zdržel se
0

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. III NA ROK 2014
RO III. na rok 2014 je v rozsahu, jehož schvalování podléhá ZO. Podrobný komentář podala
rozpočtářka Pešková.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. III na rok 2014
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

V 16,12 hod. opustila zasedání ZO rozpočtářka paní Marcela Pešková
4. ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE
PROVEDENÉ MINISTERSTVEM VNITRA ČR, VČETNĚ NÁVRHU OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ
A PREVENCI ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ.
Na základě podnětu jednoho vendryňského občana byla pracovnicemi Ministerstva vnitra ČR
provedena kontrola výkonu samostatné působnosti obce. Protokol z této kontroly byl obci doručen
17.02.2014 a na základě tohoto protokolu jsou navržena opatření k odstranění a prevenci
zjištěných nedostatků. Pan starosta sděluje členům zastupitelstva, že po přijetí usnesení bude celé
znění zprávy a přijatá opatření zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vendryně.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Jan Kraina - Navrhuje doplnit usnesení o bod č. 4.3 Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu
výboru, aby provedl kontrolu plnění usnesení č. 14/24/4.2 do 30.06.2014.
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 14/24/4.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Vendryně na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/4.2
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh opatření k odstranění a prevenci nedostatků uvedených
v protokolu z Ministerstva vnitra ze dne 17.02.2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

USNESENÍ 14/24/4.3
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu plnění usnesení č.
14/24/4.2 do 30.06.2014
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0
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zdržel se
0

6. AKTUALIZACE TVORBY A HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
(DÁLE JEN FRB).
S ohledem na platnost nového občanského zákoníku, který mění některé pojmy (místo půjčky
úvěr, apod.) jakož i vývoj úrokových sazeb na finančních trzích byl připraven aktualizovaný vnitřní
předpis obce – tvorba a hospodaření s prostředky z FRB respektující tyto nové skutečnosti.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Bronislav Zawada

- Zajímá se, jakou právní formu dokument má. Odpovídá pan starosta, že se
jedná o předpisy obce, které podléhají schválení radou nebo zastupitelstvem,
dokument bude po projednání a schválení zveřejněn na webových stránkách
naší obce a na úřední desce. Pan Zawada upozorňuje na drobné chyby,
které se vyskytly v textu a žádá o jejich odstranění ještě před zveřejněním.

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 14/24/6
Zastupitelstvo obce schvaluje dokument Tvorba a hospodaření s prostředky Fondu rozvoje
bydlení.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

7. SCHVÁLENÍ ÚVĚRŮ Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE VENDRYNĚ
dle § 2395 občanského zákona č. 89/2012
Obci Vendryni bylo doručeno 5 žádostí o schválení úvěrů z FBR:
- žadatelka p. Taťána Luková, bytem Vendryně 958, požádala o úvěr ve výši 40 000,- Kč
na titul 4.13 – výměna radiátorů, rozvodů a kotle ÚT v RD
- žadatel p. Stanislav Martynek, bytem Vendryně 148, požádal o úvěr v celkové výši 30 000,Kč na tituly 4.9 – výměna oken u RD (10tis.) a 4.14 – rekonstrukce koupelny RD (20tis.)
- žadatel p. Pavel Minařík, bytem Vendryně 866, požádal o úvěr ve výši 20 000,- Kč na titul
4.14 – rekonstrukce koupelny RD
- žadatel p. Václav Šteffek, bytem Vendryně 1167, požádal o úvěr v celkové výši 80 000,Kč na tituly 4.10 – zřízení oplocení parcely nebo její části na které je objekt bydlení (40tis.)
a 4.14 – rekonstrukce koupelny RD (40tis.)
- žadatelka p. Jana Chlebková, bytem Vendryně 62, požádala o úvěr v celkové výši 115
000,- Kč na tituly 4.6. - oprava střechy u RD (10tis.) 4.8. - oprava fasády (10tis.) 4.9. výměna oken u RD (60tis.) 4.10 – zřízení oplocení parcely nebo její části na které je objekt
bydlení (15tis.) 4.11- rekonstrukce (oprava) vodovodní instalace RD (20tis.)
Žádosti byly projednány v komisi FRB dne 16.4.2014 s doporučením zastupitelstvu obce ke
schválení.
Pan starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek, starosta vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ14/24/7
Zastupitelstvo obce schvaluje – přidělení úvěrů z FRB jednotlivým žadatelům ve finanční výši
dle podaných žádostí viz. přednes, a dále ZO schvaluje smlouvy o úvěru pro jednotlivé žadatele.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

7

zdržel se

0

8. PRODEJ POZEMKU PARCELY Č. 3313/8 V K.Ú. VENDRYNĚ.
V 16,50 hod. opustila zasedání ZO Anna Retková, nyní je počet čl. ZO: 14
V návaznosti na dřívější jednání ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3313/8 –
trvalý travní porost o výměře 630 m2 v k.ú. Vendryně, byl vyhotoven znalecký posudek a zveřejněn
záměr odprodeje tohoto pozemku na úřední desce v době od 7.11.2013 do 22.11.2013. Ke koupi
se přihlásil p. Vladislav Jasinski, bytem Vendryně 548. Cena pozemku dle znaleckého posudku
činí 3.770,- Kč dle inventarizace majetku obce je cena 3.659,- Kč. Nyní byl vyhotoven návrh kupní
smlouvy. Pan starosta promítá na plátno a nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Milan Zakřevský

- Navrhuje pozemek neprodávat, ale směnit a rozšířit tak místní komunikaci,
která je hned vedle a vybudovat na této úzké komunikaci tzv. vybočovací
smyčku. Ostatní členové zastupitelstva s tímto návrhem souhlasí.

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 14/24/8.1
Zastupitelstvo obce neschvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3313/8 v k.ú.
Vendryně.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/8.2
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce projednat se žadatelem možnost směny pozemku s cílem
rozšíření místní komunikace parcely p.č. 3370/1 v k.ú. Vendryně.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
0

V 17,00 hod. se vrátila na zasedání ZO Anna Retková, nyní je počet čl. ZO: 15
9. INFORMACE O ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉM ŘEŠENÍ CENTRA OBCE.
Na základě dřívějších usnesení zastupitelstva obce a rady obce vypracovali architekti Ing. Arch.
Chytilová a Ing. Arch. Pavlík studii architektonicko-urbanistického řešení centra obce Vendryně.
Starosta přednáší ústně hlavní principy navrhovaného řešení a promítá vybrané výkresy
z uvedené studie.
Některé prvky jako např. centrální park byly pojaty i do strategického plánu rozvoje Vendryně.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Irena Ondraszková

Jana Chlebková

- Stěna podél chodníku si zaslouží vymalovat obrázky dětí zdejší školy.
- Protihluková stěna navrhuje osázet ji břečťanem z estetického důvodu
- Různé nevzhledné přístavby na budově Dadatexu, z jejího pohledu to je
velmi neestetické.
- Přístavba hotelu, zajímá se, jaký přínos to bude pro obec, pan starosta
odpovídá, že hotel řádně platí poplatky za ubytovací kapacitu.
- Včera jednala komise kultury a sportu, kde mimo jiné také projednávali
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Bohuslav Raszka

-

Bronislav Zawada
Danuše Hartmanová

-

Pavel Báča

-

Zbyhněv Kubiczek

-

Milan Zakřevský

-

opěrnou zeď vedoucí podél chodníku. V září se uskuteční dvoudenní
workshop, na který budou pozváni také profesionální sprayeři, kteří dle
návrhů dětí našich škol vymalují část 231 m dlouhé zdi. Milan Zakřevský
hledá vhodný dotační titul, na tuto akci.
Oznamuje, že podél této opěrné zdi je nové úsporné osvětlení „led“,
kresby budou i v noci velmi dobře viditelné.
Navrhuje předem zeď vyspárovat.
Zajímá se proč je kruhový objezd tak vysoký, občané upozorňují, že přes
něj není vidět? Odpovídá pan starosta je to z bezpečnostních důvodů,
podle projektů dopravních specialistů.
Konstatuje, že se jedná o majetek správy a údržby silnic, vedení obce
navíc není jednotné v tom, co bychom zde vůbec měli umístit.
Zastává názor, že v současné době není nutné cokoliv zde budovat, či
sadit rostliny.
Informuje, že nyní se o údržbu stará pracovní četa, která zde pravidelně
kosí trávu.

ROZPRAVA ukončena. Starosta vyzval paní Janu Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o
něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o architektonicko-urbanistickém řešení centra
obce Vendryně.
V 17,08 hod. odešli hosté.
10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD.
V souvislosti se změnou legislativy v požární ochraně a zejména z důvodu zřízení jednotky SDH
bylo potřeba zpracovat novou OZV – požární řád obce Vendryně, kterou zpracoval externí
specialista pan Roman Staszko ve spolupráci a A. Minaříkovou – referentkou OÚ. Takto
zpracovaný návrh OZV předkládáme ZO ke schválení. OZV č.1/2014 nahradí dosud platnou OZV
č.3/2007 „požární řád obce Vendryně“.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu:
ROZPRAVA:
Bronislav Zawada

- Po podrobném přečtení znění vyhlášky zde našel formální chyby, požaduje
ještě před zveřejněním chyby v textu opravit.

ROZPRAVA ukončena. Starosta vyzval paní Janu Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o
něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 „Požární řád obce
Vendryně“, včetně připomínek členů zastupitelstva, která nahradí OZV 3/2007
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
1

Zdržel se: Jiří Macura
V 17,20 hod. zasedací místnost opustili Irena Ondraszková a Pavel Báča, počet čl. ZO: 13
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11. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.
Nová OZV se vydává z důvodu zrušení poplatku ze vstupného v souvislosti se změnami
v pravidlech pro pronájem areálu Vendryňského parku – RO č. 82 dne 4. listopadu 2013
13/82/3.12.1
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/11
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2014 o místních poplatcích, která nahrazuje OZV č.
2/2010 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování:

pro
13

proti
0

zdržel se
0

12. PŘEDNESY, JEJICH PROJEDNÁNÍ A PŘIJETÍ USNESENÍ
V 17,20 hod. vrátili se do zasedací místnosti Irena Ondraszková a Pavel Báča, počet čl. ZO:
15
12.1 SCHVÁLENÍ DAROVACÍ SMLOUVY
Rada obce dne 17. 3. 2014 usnesením č. 14/91/3.12.1 schválila příspěvek ve výši 10.000 Kč
Domovu pro seniory Betania. Darovací smlouvu však musí dle §85 odst. j zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů schválit Zastupitelstvo obce.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/12.1
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu ve výši 10.000,- Kč na dofinancování služeb,
které poskytuje Domov pro seniory Betania, se sídlem Komorní Lhotka 151, Hnojník, občance
obce Vendryně.
Výsledek hlasování:

pro
14

proti
0

zdržel se
1

Zdržel se: Pavel Báča
12.2. ODMĚNY NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZO DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 37/2003 SB, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCE ČLENŮM
ZASTUPITELSTEV.
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, doporučujeme zastupitelstvu setrvat u stávajících odměn do konce tohoto volebního
období, což je říjen 2014.
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Dosavadní
odměna

Odměna člena zastupitelstva
Odměna člena rady
Odměna předs.výboru./komise
Odměna člen výb./komise
Příplatek podle počtu obyvatel

360,-1.560,-1230,-890,-240,--

Maximální
výše odměn
dle nařízení
vlády č.
303/2013
400,-1.650,-1300,-1120,-260,--

Návrh
nových
odměn

360,-1.560,-1.230,-890,-240,--

Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/12.2
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby odměny neuvolněných členů Zastupitelstva obce byly
ponechány ve stejné výši, jaká byla dosud a to s účinností od 1.5.2014.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

12.3 INFORMACE O VLASTNICTVÍ VODOVODŮ
Dřívějším vývojem výstavby a provozování vodovodních řádů v obci bylo dosaženo současného
stavu, kdy většinu vodovodní sítě vlastní SmVaK, a.s.
Ve vlastnictví obce zůstal zdroj vody na Prašivé (zářezy, vrt, vodojem) a navazující vodovodní řády
v horní části obce, dále nově vybudované vodovodní řády v lokalitě bystřické zadky a jeden řád ve
spodní části lokality Zaolší. I tyto řády provozuje na základě smlouvy SmVaK, a.s.
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je každý vlastník povinen vypracovat plán obnovy
těchto zařízení a zajistit odpovídající finanční zdroje na tuto obnovu.
Při několikerých jednáních s představiteli SmVaK, a.s. byla výše uvedená otázka konzultována.
Pracovníci SmVaK, a.s. nám spíše doporučují majetek tohoto druhu prodat a zbavit se tak
povinnosti deponování potřebných zdrojů na dlouhou dobu dopředu.
Starosta nyní na toto téma otevírá rozpravu, bez připomínek. Starosta vyzval paní Janu
Chlebkovou, aby přečetla návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/12.3.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vlastnictví vodovodů.
Návrh na usnesení
USNESENÍ 14/24/12.3.2
Zastupitelstvo obce ukládá radě připravit detailnější zprávu o vodovodech ve vlastnictví obce
Vendryně s návrhem na další řešení.
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

11

zdržel se
0

13. NÁVRHY, DOTAZY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ ZO
David Gajdzica

- Seznamuje členy zastupitelstva se zápisem z jednání finančního výboru ze
dne 16.04.2014 a přijetím usnesení z tohoto jednání.

Návrh na usnesení
USNESENÍ14/24/13.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru
Bohuslav Raszka

Jana Chlebková

Rudolf Bilko

Zbyhněv Kubiczek

Jiří Macura

Milan Zakřevský

- Kanalizace, probíhají práce na odstraňování závad, ohledně balastních vod
nemáme počítat s omezením tohoto problému.
- Pasportizace veřejného osvětlení - máme celkem 463 lamp, 14 odběrných
míst. V současné době probíhá intenzivní jednání, jak ušetřit finanční
prostředky, navrhuje vytvořit specializovanou skupinu ve spolupráci se
zastupiteli Zbyhněvem Kubiczkem, Janem Krainou a odborníkem Janem
Kantorem, který se problematikou VO zabývá.
- Srdečně zve všechny členy zastupitelstva i s rodinami na 33. ročník
vendryňského vandru, který se uskuteční v sobotu 10.05.2014
- Dále srdečně zve také na stejný den v 16 hod. na premiéru divadelního
představení „Pocztówki z Europy“ do kulturního domu Czytelnia.
- Srdečně zve přítomné a členy rodiny na středu 30.04.2014 v 17 hod. na
kulturní akci Pálení čarodějnic, dobrovolní hasiči ji pořádají u hasičské
zbrojnice, občerstvení i program pro veřejnost zajištěn.
- Navrhuje mimořádné vydání volebních vendryňských novin, kde by
jednotlivé strany, které chtějí kandidovat v podzimních volbách do
zastupitelstva obce, zveřejnily své programy včetně seznamu kandidátů, za
standardní cenu inzerce. Ostatní obce takovéto speciální číslo novin před
komunálními volbami pravidelně vydávají. V červnovém vydání bude
zveřejněna výzva pro kandidující strany. Ta z kandidujících stran, která
bude mít zájem o tento způsob prezentace, může se již registrovat
v knihovně.
- Informuje o tom, že s Českou poštou jsme uzavřeli smlouvu na roznášku
vendryňských novin, s tím, že je upozorníme na to, že jsme velmi
nespokojeni s roznáškou těchto tiskovin. Občané si často telefonicky stěžují,
že noviny do schránky nedostávají. Z ankety, zveřejněné na webových
stránkách je zřejmé, že 22% občanů noviny vůbec nedostanou.
- Informuje členy ZO, že zítra bude dopravní komise monitorovat stav
místních komunikací. Vyzývá přítomné členy ZO, kteří vědí o místech, které
potřebují urgentní opravu, aby tak učinili nyní. Předpokládá, že na opravy
cest bude v rozpočtu i částka, která se ušetřila na zimní údržbě.
- Krátce doplní předsedu dopravní komise, aby zastupitelé své žádosti o
opravy místních komunikací poslali e-mailem paní Andree Minaříkové, která
žádosti soustřeďuje.
- Na evangelickém hřbitově na uzávěru vody je poškozený kulový ventil, prosí
o jeho výměnu.
- Děkuje za výměnu laviček na evangelickém hřbitově a informuje, že o plot
hřbitova je opřené klestí z ořezaných ovocných stromů.
- Děkuje za upozornění, větve rozdrtí štěpkovačem a zcela určitě použijí pro
projekt „Dětem pro radost dospělým k odpočinku“. Práce budou zahájeny
v nejbližší době.

ROZPRAVA ukončena.
Návrh na usnesení
USNESENÍ14/24/13.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva
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14. ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE
Paní Danuše Hartmanová přednesla zprávu návrhové komise, která zrekapitulovala přijatá
usnesení, pan starosta dal o tomto hlasovat:
Návrh na usnesení:
USNESENÍ14/24/14
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu návrhové komise, která rekapitulovala přijatá usnesení
Výsledek hlasování:

pro
15

proti
0

zdržel se
0

15. ZÁVĚR
Na závěr 24. zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Rudolf Bilko poděkoval přítomným
členům zastupitelstva za aktivní účast na dnešním jednání a v 18:30 hod. toto jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

MIROSLAV BEDNARZ

Starosta:
RUDOLF BILKO

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 30.04.2014
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MILAN ZAKŘEVSKÝ

