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Zasedání zastupitelstva konaného dne 18.5.2020 se zúčastnili: 

členové zastupitelstva MČ: Uvíra F., Ulrich R., Zalibor. P., Curylo P., Holuša, Pomp P., 

Škrobánek M. 

 Počet: 7 

Omluven:   

 

Začátek zasedání v 18:30 hod. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení. 

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

3. Přednesení a schválení programu 

4. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního a kontrolního výboru 

5. Zpráva o činnosti ÚMČ Vlaštovičky 

6. Čerpání rozpočtu 2020 

7. Schválení znění smluv o poskytnutí finančního daru Holosu, z.ú., Mysliveckému 

spolku Opavice, z.s., Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Stěbořice, p. 

Stanislavovi Královi, p. Žanetě Tkáčové, p. Radkovi Zahelovi, p. Petrovi Curylovi 

8. Prominutí nájmu restaurace Vlaštovka 

9. Parkování na chodnících a zelených plochách v obci 

10. Předzahrádka Holos z.s. 

11. Kontejner na bioodpad 

12. Diskuse a závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

Starosta (předsedající) zahájil zasedání zastupitelstva Městské části Vlaštovičky a přivítal 

přítomné členy ZMČ, ostatní občany a prohlásil dnešní zasedání za usnášení schopné - je 

přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

 

  

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Reného Ulricha a Marka Škrobánka, 

zapisovatelem zápisu Ing. Kateřinu Vitáskovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta možnost 

vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 
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ZMČ 
94/11/2020 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Zastupitelstvo městské části 

1. volí 
 ověřovatele zápisu ze 11. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 18.5.2020 

a) Bc. René Ulrich 
b) pan Marek Škrobánek. 
 

2. volí  
zapisovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 18.52020,  
Ing. Kateřinu Vitáskovou. 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2  Usnesení: PŘIJATO 

 

 

3. Přednesení a schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce. Předsedající se dotázal, 

zda-li má někdo nějaký jiný návrh na zařazení do dnešního zasedání. Předsedající navrhl 

zařazení následujících bodů: 

Bod č. 12: Projednání poskytnutí finančního daru p. Rudolfovi Královi za zhotovení kroniky 

obce za rok 2019, schválení znění smlouvy o poskytnutí finančního daru p. Rudolfovi 

Královi 

Bod č.13. Projednání pořízení bezdrátového rozhlasu pro MČ Vlaštovičky 

 

Nikdo jiný se s návrhem bodu na zařazení do jednání nepřihlásil. 

 

ZMČ 95/11/2020 
 

 
 

Zastupitelstvo městské části 
 
         schvaluje  
       
        program 11.  zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 18.5.2020, s doplněním o 

body: 

bod č. 12: Projednání poskytnutí finančního daru p. Rudolfovi Královi za zhotovení kroniky obce za 

rok 2019, schválení znění smlouvy o poskytnutí finančního daru p. Rudolfovi Královi 

bod č.13: Projednání pořízení bezdrátového rozhlasu pro MČ Vlaštovičky 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
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4. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního a kontrolního výboru 

Předsedající informoval o plnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva, to je z 

10. ZMČ ze dne 6.2.2020.  

Finanční výbor ani kontrolní výbor nepřednesl zprávu k projednání. 

 

ZMČ 96/11/2020  

Zastupitelstvo městské části 

bere na vědomí 

 
plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městské části ze dne 6.2.2020, informace finančního 
a kontrolního výboru. 

 

 

5. Zpráva o činnosti ÚMČ Vlaštovičky 

Předsedající informoval přítomné o činnosti ÚMČ Vlaštovičky: 

- Předsedající poděkoval všem, kteří se v rámci mimořádných opatření proti šíření 

koronaviru podíleli na výrobě a distribuci ochranných roušek pro všechny občany 

Vlaštoviček, a to:paní L.Z., M. Z., S. K., K. K. a I. K.; za distribuci našim hasičům: O.S., 

P.H., S. K. a K. K.. 

- Dále informoval, že projektové dokumentace ke kanalizačním přípojkám nebyly 

projektantem pořizovány během mimořádných opatření v rámci šíření koronaviru 

(občany neobcházel), nyní již k pořizování projektových dokumentací dochází. Dále 

předsedající informoval, že jakmile bude kanalizační přípojka zhotovená, musí být 

provedena fotodokumentace, následně vypsán protokol a na základě získaného 

územního souhlasu občané uzavřou smlouvu se SMVaK. Od uzavření smlouvy bude 

již odvádění odpadních vod zpoplatněno. 

- Předsedající dále informoval, že proběhl kontrolní den na hasičárně – vše v pořádku, 

nyní realizace dle plánu, zprovoznění plánováno na 2.10.2020. 

- Informoval, že jako výpomoc na sečení zelených ploch pracují: Jakub Komárek ( 

Vlaštovičky), Jakub Trupar (Jarkovice). 

- Dále informuje, že místo paní D.O. pracují p. L. Foltisová a p. M. Kramná (péče o 

záhony s okrasnou zelení). 

- Předsedající sdělil, že dětský den letos neproběhne z důvodu bezpečnosti 

(koronavirus), pořádání pivního festivalu je zvažováno. 

- Soutěž ve vaření kotlíkového guláše se konat bude – první vaření guláše proběhne 

27.6., kdy bude společné vaření všech účastníků soutěže (během 14-ti dnů se  bude 

konat organizační schůzka všech účastníků) 
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- Dále informuje, že lípa na pozemku u pana J.H. se nechá zkrátit, ořez 5 – 6 metrů 

v době vegetačního klidu. 

- Zastupitel, p. Marek Škrobánek, informoval, že dne 8.5. byl v rámci brigády proveden 

na hřišti základní úklid, termín další brigády bude oznámen – je třeba provést ještě 

nátěr, zametení atd.  

 

ZMČ 97/11/2020  

Zastupitelstvo městské části 

 

bere na vědomí  

 

zprávu o činnosti ÚMČ Vlaštovičky. 

 

 

6. Čerpání rozpočtu 2020 

Pan místostarosta seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu od začátku roku 2020.  

Z rozpočtu 2020 zbývá 2 539 tis. Kč, což činí 58% rozpočtu 2020. 

Pan místostarosta dále seznámil přítomné s čerpáním výdajů od začátku roku 2020. 

 
ZMČ 98/11/2020  

Zastupitelstvo městské části  

 

bere na vědomí 

 

čerpání rozpočtu na rok 2020. 

 

 

7. Schválení znění smluv o poskytnutí finančního daru Holosu, z.ú., Mysliveckému 

spolku Opavice, z.s., Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Stěbořice, p. 

Stanislavovi Královi, p. Žanetě Tkáčové, p. Radkovi Zahelovi, p. Petrovi Curylovi 

 

Předsedající předkládá přítomným znění smluv o poskytnutí finančních darů Holosu, z.ú., 

Mysliveckému spolku Opavice, z.s., Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace 

Stěbořice, p. Stanislavovi Královi, p. Žanetě Tkáčové, p. Radkovi Zahelovi, p. Petrovi 

Curylovi a navrhuje tato znění schválit. 

Proběhlo hlasování o tomto návrhu. 

 

ZMČ 99/11/2020  
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Zastupitelstvo městské části 
 
schvaluje  
 
znění smluv o poskytnutí finančního daru Holosu, z.ú., Mysliveckému  spolku Opavice, z.s., 

Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Stěbořice, p. Stanislavovi Královi, p. Žanetě 

Tkáčové, p. Radkovi Zahelovi, p. Petrovi Curylovi. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0   Usnesení: PŘIJATO 

 

8. Prominutí nájmu restaurace Vlaštovka 

 

Předsedající informoval, že Statutární město Opava zvažuje prominutí nájemného těm, 

kteří měli své provozovny v rámci nouzového stavu uzavřeny.  

Sděluje, že nad rámec opatření SMO, z iniciativy zastupitelů (nikoliv nájemce Restaurace 

Vlaštovka) vzešel návrh na prominutí 3 měsíčních splátek nájemného nájemci Restaurace 

Vlaštovka (3. – 5. Měsíc 2020), celkem 3.000,- Kč.  

 

Proběhlo hlasování o tomto návrhu. 

 

 
ZMČ 100/11/2020  

 
Zastupitelstvo městské části 
 
schvaluje  
 
prominutí nájemného nájemci restaurace Vlaštovka, a to na období tří měsíců (březen – květen 
2020). 

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0   Usnesení: PŘIJATO 

 

 

9. Parkování na chodnících a zelených plochách v obci 

Předsedající informuje přítomné, že na některých místech v obci dochází k parkování 

vozidel tam, kde parkovat nesmí, jako například chodník ke hřbitovu či parkování na trávě.  

Občané, kteří budou porušovat zákaz parkování, budou oficiálně vyzváni dopisem, aby 

takto již nekonali a následně budou činěny další kroky.  

Obecní pracovník, pan S. Král navrhuje rovněž prověřit parkování aut před domem pana 

M.P. (na základě dotazů jiných občanů), je tak zabíráno místo a ostatní nemají, kde 

zaparkovat. Návrh rovněž napsat upozornění. 
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ZMČ 101/11/2020   

 
Zastupitelstvo městské části 
 
bere na vědomí  
 
informace ohledně parkování na chodnících a zelených plochách v obci, občané, kteří parkují na 
chodnících a zelených plochách, budou oficiálně vyzváni, aby toto již nečinili. 
 
 

10. Předzahrádka Holos z.s. 

Předsedající sděluje, že na předzahrádce před spolkem Holos jsou v bezprostřední 

blízkosti oplocení paní V.M. vysazeny rostliny, které jsou zalévány a dle sdělení paní V.M. 

zalévání poškozuje její majetek (plot). Toto bylo řešeno umístěním dlaždic mezi oplocení a 

rostliny, ale situace se však tímto opatřením nevyřešila. Předsedající navrhuje v dohodě se 

zastupiteli, aby se rostliny vyryly a posunuly jinde tak, aby majetek paní V.M.poškozován 

nebyl (nová výsadba, aby kopírovala roh domu Holosu a nebyla v blízkosti oplocení). 

Sdělil, že daný pozemek je majetkem Statutárního města Opavy, nicméně péči o zelené 

plochy má v gesci MČ Vlaštovičky. Předsedající dal přítomným prostor k vyjádření.  

Pan M.H. sdělil, že jednal s paní V.M. v 11/2017 (v době, kdy započala realizace žádosti o 

grant z prostředků SMO). Sdělil, že paní V.M. se vyjádřila ve smyslu, že si nepřeje, aby 

záhon zasahoval před plynojem, následně ukázala místo, kde by záhon být mohl a 

umístěn tam takto je. Dále sdělil, že ikdyž byl záhon vysazen na domluveném místě, 

působil problémy z důvodu blízkého umístění u oplocení paní V.M., proto byly mezi plot a 

záhon vloženy dlaždice, aby se květiny již plotu nedotýkaly.  Sdělil, že začátkem letošního 

jara byl záhon poničen, květiny byly kýmsi rozdupány. Dále uvedl, že se o záhon starají ve 

svém volném čase a za své finance, a že k žádnému poškozování majetku sousedů 

nedochází. 

Paní V.M. sdělila, že při vyřizování grantu Holosem nevěděla, jak bude dané místo 

vypadat. Uvedla, že pan M.H. provedl výsadbu dle svého, aniž by paní V.M. věděla, kde 

výsadba umístěna bude. Sdělila, že jí vadí, že se ničí její majetek - polívání sloupku 

oplocení, a pakliže by toto pokračovalo dále, požadovala by, aby bylo opraveno na 

náklady obce či toho, kdo toto povolil. Sdělila, že předmětná výsadba je nad rámec grantu, 

čili nakládání se záhonem je v gesci obce. Paní O.L. se vyjádřila, že nemá nic proti 

výsadbě rostlin Holosem, ale ne tam, kde je poškozován jejich majetek – nechť výsadbu 

v blízkosti jejich oplocení posunou dál.  

Pan M.H. na toto sděluje, že se nikdy nestalo, že by plot byl politý, a že květiny jsou 

stříhány a nikdy se plotu paní V.M.nedotýkaly. 

Pan T.V. sdělil, že dle jeho názoru nedochází k žádnému ničení majetku paní V.M.. Paní 

V.M. na toto sděluje, že oplocení poléváno v rámci zalívání bylo. 
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Zatupitel, p. Zalibor sděluje, že byl překvapen, že na toto byl vytvořen grant, a že si Holos 

stěžovali, že obecní pracovníci nesekají trávu na daném pozemku. 

Pan V.M. sdělil, že se o pozemek starali, a když sekali před plochou paní V.M., že byli 

vykázáni z důvodu, že si nepřeje, aby sekali trávu před nimi. Následně pan M.H. tuto 

informaci sdělil p. starostovi a došlo k domluvě, že plochu bude sekat obec. 

Pan T.V. uvedl, že projekt byl realizován se souhlasem MČ Vlaštovičky. Starosta potvrdil 

sekání trávy obecními pracovníky. 

Paní O.L. sděluje, že šlo o to, aby bylo posečeno tak, jak sečou obecní pracovníci 

(pravidelná péče); v rámci sekání trávy Holosem nebyla jistota, že posečeno bude (vysoká 

tráva). 

Zatupitel, pan Zalibor, se doptává, zda je k tomuto projekt. Pan M.H. sděluje, že ano 

(město, MČ). 

Předsedající se vyjadřuje k řešení záhonu v bezprostřední blízkosti oplocení paní V.M. – 

jedná o cca 30 cm výsadby, která by se posunula kousek vedle, posunutí nikomu neublíží. 

Dále sdělil, že je zde pádný argument, a to poškozování cizího majetku. Aby toto činěno 

nebylo, mělo by se přesadit. 

Paní O.L. se vyjádřila, že jim je jedno, kolik výsadby na předzahrádce Holos bude mít, vadí 

jim však umístění záhonu u plotu a ničení tak jejich majetku.    

 

Pan starosta navrhuje, aby Holos z.ú. přesadil předmětný záhon jinde (za hranici domu 

Holosu) tak, aby nedocházelo k poškozování cizího majetku (oplocení paní V.M.). 

Proběhlo hlasování o tomto návrhu. 

 

ZMČ 102/11/2020  

 
Zastupitelstvo městské části 
 
schvaluje 
 
přesazení záhonu rostlin, které jsou zasazeny v bezprostřední blízkosti oplocení pozemku p. V.M.  
na místo, kde údržba a růst rostlin nebudou poškozovat její majetek (oplocení). 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 

Pan T.V. uvedl, že pokud přesazení pomůže tomuto sporu, budou toto usnesení 

respektovat. Ohrazuje se však vůči tomu, že by docházelo k ničení a poškozování cizího 

majetku. 
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11.  Kontejner na bioodpad 

 

Místostarosta informuje, že provozuje kompostárnu, v rámci čehož nakládá s bioodpadem 

umístěným v kontejneru na kompost za hospodu. Uvádí, že neustále, i přes upozorňování 

občanů rozhlasem či emailem, dochází ke vhazování předmětů, které se do kontejneru 

vhazovat nesmí : prašce, beton, cihly atd.. Sdělil, že toto je již neúnosné, ve Zlatníkách a 

Milostovicích k tomuto nedochází. Uvedl, že byl napsán email občanům, že služba bude 

zrušena, pokud bude pokračováno ve vhazování nepatřičných věcí do kontejneru na 

bioodpad. Poděkoval za reakce na tuto informaci. 

Pan místostarosta sdělil, že jde o to, aby mu nebyla způsobována na jeho zařízeních 

škoda tím, že bude do kontejneru vhazováno něco, co tam nepatří. Pan místostarosta 

žádá občany, aby umísťovali do kontejneru pouze zpracovatelný odpad (trávu, listí..) a 

k likvidaci jiných odpadů (pražce, cihly..), aby využívali občané jiných možností a do 

kontejneru toto nevhazovali. 

Dále pan místostarosta sdělil, že na email bylo rovněž reagováno dotazem, jakto, že si 

obec může dovolit tuto službu zrušit, když pan Uvíra na toto dostal dotaci.  

Získání dotace pan místostarosta potvrzuje a sděluje, že jeho 5-ti letá povinnost provádět 

tuto činnost zadarmo pro obec v listopadu 2020 končí. Sdělil, že pokud bude o službu 

nadále zájem a občanům bude přínosem, bude v tomto pokračovat pro obec zadarmo i 

následně.   Jde mu však pouze o to, abychom si nedělali vzájemně škodu, tudíž 

nevhazovat do kontejneru na biodpad nic, co tam nepatří.  

Vyzval přítomné k nahlédnutí do daného projektu a vyúčtování dotace – veřejné 

informace. 

 

Rovněž i obecní pracovník, pan S. Král potvrdil, že v kontejneru bývá řada jiných věcí než 

je zpracovatelný bioodpad: beton, kořeny, plasty, cihly.  

 

Paní J.V. sdělila, že je možné, že tento odpad k nám vozí cizí občané, všechny kontejnery 

bývají přeplněné a haldy odpadu jsou i před kontejnery. Paní J.V. navrhuje umístění 

kamerového systému.  

Pan místostarosta sdělil, že bylo zvažováno, jak daný problém řešit – cestou oplocení a 

zpřístupnění jen v určitých hodinách obec jít nechce, služba by měla být přístupna 24 

hodin denně. Rovněž bylo i uvažováno, zda odpad do našich kontejnerů nevozí občané 

jiných obcí (Jamnice). 

 

Pan starosta reagoval, že v Jarkovicích k přeplňování kontejnerů nedochází, u kontejnerů 

je pořádek, tudíž to vypadá, že odpad do kontejnerů ve Vlaštovičkách vozí cizí občané. 
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Sdělil, že je v plánu provést vydláždění plochy u hospody mezi hřištěm a parkovištěm (tedy 

i pod kontejnery), v rámci toho by mohl být následně zřízen ohraničený prostor,  aby odpad 

nebyl rozfoukáván větrem. Dlažba se bude provádět v letošním roce a následně by bylo 

tedy zvažováno provedení ohraničení prostoru kontejnerů s cílem zabezpečit odpad u 

kontejnerů proti rozfoukávání větrem po okolí. Pakliže by se situace s umísťováním 

odpadu před kontejnery nezlepšovala, bylo by zvažováno umístění fotopasti či 

kamerového systému. 

 

Předsedající sdělil, že toto je jiný problém než v rámci kontejneru na bioodpad. Vhazování 

nepatřičných věcí do kontejneru na bioodpad (cihly, pražce, beton..) by způsobilo 

poškození cizího majetku a mohlo by být klasifikováno jako trestný čin.  

Sdělil, že 24 hodin denně zadarmo volně přístupný kontejner na bioodpad, je 

nadstandardní služba, která tady je díky p. Uvírovi. Pan Uvíra chce toto i následně (po 

skončení projektu) dělat zadarmo, ne však za cenu škody na svých zařízeních. 

Předsedající dále sděluje, že mají občané spoustu možností pro ukládání odpadu 

(biopopelnice, vývoz suti p. Pompovi na skládku – občané obce dotovaná cena, 

velkoobjemový kontejner, možnost vývozu do sběrného dvora). Předsedající věří, že toto 

dělají cizí občané, nikoliv místní. 

 

Předsedající sdělil, že byl přidán jeden kontejner na papír. Opětovně byl poptáván vývoz 

elektro (pražská firma Asekol), avšak bezúspěšně. Pan S. Král navrhuje napsat písemnou 

výzvu společnosti Asekol a firmě odvážející textil z bílého kontejneru s požadavkem na 

pravidelné vývozy. 

Zastupitel, Bc. René Ulrich, se doptává, zda neposílit kontejnery na plasty. Předsedající 

sdělil, že se vyváží 2x týdně, tedy šest kontejnerů týdně. Byla rovněž diskutována možnost 

přesunutí kontejnerů na jiné místo (jsou příliš na očích a lehce dostupné pro občany jiných 

obcí) a pořízení kamerového systému. Předsedající však uvádí, že záběry jsou právně 

nevymahatelné, není důkazním materiálem. Při přistižení občana v rámci kamerového 

systému by však jako podnět k upozornění stačit mohlo (hrozba případné ostudy by 

zajistila řádné zacházení občana s odpadem – účel by byl splněn). Záběry se však 

zveřejnit nemohou, ani použít na Policii, či na odboru Životního prostředí. 

Zastupitel, p. Zalibor, vyjadřuje obavy, že pak bude docházet k hromadění odpadu 

v příkopách. 

Pan S. Král se dotazuje, zda Dům sv. Cyrila a Metoděje by neměl mít kontejnery své, 

sděluje, že odpad vynáší často. Předsedající uvádí, že bude prověřeno vyvážení plastů a 

jiného odpadu (papír, sklo) Domem Sv. Cyrila a Metoděje. 
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ZMČ 103/11/2020   

 
Zastupitelstvo městské části 
 
bere na vědomí 
 
informace ohledně kontejneru na bioodpad. 

 

 

12. Schválení kroniky obce za rok 2019, Projednání schválení finančního daru p. 

Rudolfovi Královi za zpracování kroniky obce, schválení znění smlouvy o 

poskytnutí finančního daru p. Rudolfovi Královi 

Přesedající informoval přítomné o vyhotovení kroniky za rok 2019 p. Rudolfem Králem 

včetně pamětních listů obce Vlaštovičky a Jarkovice, a to za rok 2019. Předsedající 

děkuje p. Rudolfovi Královi  za precizní a obsáhlé zpracování. Předsedající navrhuje 

poskytnout p. Rudolfovi Královi finanční dar ve výši 10.000,- Kč.  

Předsedající dále předkládá znění smlouvy o poskytnutí finančního daru p. Rudolfovi 

Královi. 

Proběhlo hlasování o poskytnutí finančního daru a znění smlouvy o poskytnutí finančního 

daru. 

 

ZMČ 104/11/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 
 
 

schvaluje 
 
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč panu Rudolfovi Královi za zpracování kroniky obce 
za rok 2019 a Listů k historii obce Vlaštovičky a Jarkovice a znění smlouvy o poskytnutí finančního 
daru p. Rudolfovi Královi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
 

 

 

13. Projednání pořízení bezdrátového rozhlasu 

 

Předsedající informoval o možnosti pořízení bezdrátového rozhlasu, v rámci dotace přes 

Statutární město Opava. Proběhla schůzka se zjištěním rozsahu a potřeb na pořízení 

bezdrátového rozhlasu v naší městské části , následně došlo ke stanovení nákladů: 732 

tis. vč. DPH  by byla celková cena, (dotace 70%) spoluúčast městské části 219 tis. Kč. 
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Předsedající sděluje, že by se v případě bezdrátového rozhlasu při rozšiřování sítě 

nemuseli stavět další sloupy, či vést dráty, pouze zakoupit nové tlampače - v rámci 

provozu je systém bezdrátového rozhlasu jednodušší. Stávající rozhlas je z roku 1957. 

Sdělil, že baterka má životnost 3 – 9 let (500,- Kč). Dále informoval, že by byla možnost 

dálkového hlášení, z emailu či SMS. 

Finanční spoluúčast městské části by byla kryta z rozpočtu roku 2021. 

Zastupitel, Bc. René Ulrich, informoval, že nyní v místech, kde se sbíhají tlampače, není 

dobře rozumět hlášení, u bezdrátového rozhlasu by bylo spouštění postupné, kvalita 

zvuku by byla lepší. Vedení by se dalo dle potřeby rozšiřovat přidáním tlampače. 

Rovněž sděluje, že nynější vedení je zteřelé, oprava sice proběhla, ale došlo však pouze  

k vyřešení akutních problémů.  Sděluje, že je zřejmě i možnost připojení k varovnému 

systému. Za výhodu považuje rovněž, že když někdo hlášení neuslyší, přečte si jej na 

webových stránkách obce, kde se hlášení vepíšou. 

       Předsedající rovněž sděluje, že se dá měnit i hlasitost. 

Proběhlo hlasování o tomto návrhu. 

 

ZMČ 105/11/2020 

Zastupitelstvo městské části 
 

 
schvaluje 
 
pořízení bezdrátového rozhlasu pro MČ Vlaštovičky se spoluúčastí 30 % na celkových nákladech ( 
219.615,- Kč s DPH) 

 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 

 

14. Diskuse a závěr 

 

Zastupitel, pan Zalibor, sdělil, že byl před nedávnem slovně těžce napaden p. J.T. – pan 

Zalibor uvedl, že si všiml, že při stavění nového plotu pana J.T. (výměna za plot stávající), 

mu připadá, že nový plot se staví na části obecního pozemku. Pan Zalibor sdělil, že na 

toto upozornil pana starostu, aby se daná věc prověřila a následně byl panem J.T. 

napaden sprostými slovy a vyhrůžkami (že mu rozbije držku, že ho zabije). Pan Zalibor 

sdělil, že řekl pouze svou domněnku, aby se projednala, že chování pana J.T.  je již 

neúnosné, zmínil rovněž pořvávání pana J.T.  na ně, když jede pan J.T. kolem, že po nich 

pan J.T.  řve jako po „malých hajzlách“, na čež pan J.T.  reagoval na pana Zalibora „Ty jsi 

malý hajzl!“(pan Zalibor požadoval uvedení této nadávky do zápisu). 
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Pan J.T.  se dotazuje, kolik klíčů je k hospodě, že pan Zalibor si zde chodí pro věci. Do 

diskuse se vložila paní L.Z. a sdělila, že záleží na nájemci, kolik má klíčů a komu je svěří, 

dodala, že v hospodě mají umístěny své věci.  

Následně proběhla ostrá hádka mezi panem Zaliborem a panem J.T. kterou ukončil 

předsedající tím, že toto není důstojné zasedání zastupitelstva. Předsedající sdělil, že 

zastupitel může poukázat na něco, co se mu nelíbí, aby se projednalo a  že hospoda je 

obecní, klíče se předají novému nájemci a je na něm, komu on klíče svěří. Předsedající 

se takto vyjadřoval za pokřiků pana J.T., kdy jej předsedající vyzýval ke klidu a 

uvědomění si, že je na jednání zastupitelstva.  

Předsedající diskusi ukončil a pokročil k pokračování v jednání. 

Pan S. Král sdělil, že pokud někdo vysazuje rostliny na obecní pozemek nebo tam 

umísťuje kameny, je třeba se i o to následně starat.  Sdělil, že pak je problém mezi 

výsadbami či kamením sekat trávu. 

 

ZMČ 106/11/2020   

 

Zastupitelstvo městské části 
 

bere na vědomí 
 
 
diskusní příspěvky. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.38 hod. 

  

  

         

         

       René Holuša      Bc. René Ulrich 

           starosta 

 

 

     Ferdinand Uvíra     Marek Škrobánek 

       místostarosta  

 

 

 

 

 


