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Zasedání zastupitelstva konaného dne 5.11.2020 se zúčastnili: 

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

Škrobánek M. 

 Počet: 6 

Omluven:  Zalibor P. 

 

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. Snížení návrhu rozpočtu na rok 2021 – členění na běžné a kapitálové výdaje 

8. Projednání ořezu a instalace bezpečnostních vazeb na lípě před firmou HON 

9. Projednání pracovní pozice „obecní pracovník“ 

10. 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 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

Předsedající zdůraznil konání zasedání za zvýšených hygieických opatření – zakrytí 

dýchacích cest rouškou, desinfekce rukem před vstupem, dodržení povinných rozestupů. 

  

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Reného Ulricha a p. Pavla Pompa, 

zapisovatelem zápisu p. Ferdinanda Uvíru. 

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

vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. 

 

 
ZMČ 114/13/2020  

Zastupitelstvo městské části 

1. volí 
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 ověřovatele zápisu ze 13. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 5.11.2020 

a) Bc. René Ulrich 

b) Pavel Pomp 

 
2. volí  
 
zapisovatele zápisu 13. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 5.11. 2020,  
p.Ferdinanda Uvíru. 
 
 

     Výsledek hlasování: Pro: 4, 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 

následující body na zařazení do programu: 

10. Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Opavice – Vávrovice na nákup 5ks 

zajíců v částce 11,5 tis. Kč 

 11. Projednání nákupu židlí do Hasičárny 

  12. Projednání pořízení projektové dokumentace na chodníky Jamnická, Jarkovická 

a U Pikule 

 13. Projednání směny pozemků firmy Propremia a.s. a SMO. 

 

Předsedající vyzval k hlasování o schválení nově navržených bodů. 

Následně předsedající vyzval k hlasování o schválení navrženého programu zasedání. 

 

       
     ZMČ 115/13/2020 
  

     Zastupitelstvo městské části 
 
     1.   schvaluje  
       
        doplnění programu 13.  zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 5.11.2020, o body: 

10. Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Opavice – Vávrovice na nákup 5ks zajíců v částce     

     11,5 tis. Kč 

11. Projednání nákupu židlí do Hasičárny 

12. Projednání pořízení projektové dolumentace na chodníky Jamnická, Jarkovická a U Pikule 

13. Projednání směny pozemků firmy Propremia a.s. a SMO 

 

2. schvaluje  
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program 13. Zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 5.11.2020 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 
 

4. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního a kontrolního výboru 

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

12. ZMČ ze dne 13.8.2020. Všechny body usnesení byly splněny.  

Finanční ani kontrolní výbor nepředložil zprávu k projednání. 

 

ZMČ 116/13/2020  

Zastupitelstvo městské části 

 
bere na vědomí plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 
13.8.2020, informace finančního a kontrolního výboru 

 

 

5. Zpráva o činnosti ÚMČ Vlaštovičky 

Předsedající informoval přítomné o činnosti ÚMČ Vlaštovičky: 

- V pondělí 2.11.2020 došlo k předání Hasičárny, kde byly shledány dílčí nedostatky, 

které jsou nyní odstraňovány. V rámci tohoto došlo k pozastávce platby dodavatelské 

firmě do doby, než budou nedostatky vyřešeny. Předsedající poděkoval panu 

Stanislavu Královi za dozor na stavbě, který vyvíjel od začátku realizace stavby a 

upozorňoval na řadu nedostatků, které tak mohly být na místě řešeny. Některé 

nedodělky (oplechování věžičky) budou však řešeny následně – věžička bude 

oplechována znovu. Dále informoval, že Hasičárna není ještě připojena k odběru 

elektřiny – dnes bylo řešeno se společností ČEZ. Řádné předání s kontrolou oprav 

nedodělků, kontrolou funkčnosti kamerového systému a dalších věcí, proběhne 

nejdříve po zahájení odběru elektřiny.  

Zastupitel, Bc. René Ulrich, se dotázal na opravení fasády z přední strany. 

Předsedající sdělil, že k opravě fasády a dalších nedodělků byl již dán podnět 

k nápravě. 

Předsedající dále sdělil, že hasiči dostali dotaci ve výši 80 tisíc Kč 

z  Moravskoslezského kraje, koupilo se vybavení do nové hasičárny. Příští rok dojde 

k dokoupení nových příleb. Momentálně je žádáno o další dotaci na mladé hasiče přes 

Národní sportovní agenturu – možnost získání příspěvku 1250,- na dítě.  

- Předsedající dále podal informace ohledně ČOV: byl zrušen naplánovaný den 

otevřených dveří  - nemůže proběhnout vzhledem ke Covidu, nový termín bude určen 

po uvolnění situace. Dále sdělil, že dojde k prodloužení termínu na napojování 
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domácností na ČOV a žádání o poskytnutí příspěvku (5 tis. Kč od MMO), a to do 

31.5.2021. Projektant průběžně navštěvuje domácnosti ohledně zpracovávání 

projektové dokumentace. Předsedající sdělil, že bude občanům zaslána emailem 

informace, jak dále postupovat.  

- Předsedající informoval o přepracování projektové dokumentace na střechu hospody 

(předloženo k nahlédnutí přítomným), vzhledem k nynějšímu stavu střechy zdůraznil 

nutnost řešení. 

- Dále informoval o projektu biokoridoru Vlaštovičky – byly podány 2 žádosti o grant 

v rámci programu EVVO (SDH Vlaštovičky a Svaz včelařů). Sdělil, že 1. Fáze 

proběhne v sobotu 7.11., kdy dojde k výsadbě ca 40 ks stromů (za účasti zastupitelů, 

myslivců..). 

- Dále vyzval přítomné k zaslání fotografií z akcí pro tvorbu kalendáře na rok 2021 

(emailem). 

 

ZMČ 117/13/2020 

  

Zastupitelstvo městské části 

 

bere na vědomí  

 

zprávu o činnosti ÚMČ Vlaštovičky. 

 

 

6. Čerpání rozpočtu 2020 

Pan místostarosta seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu, a to od minulého zasedání 

zastupitelstva, konaného dne 13.8.2020.  Pan místostarosta sdělil, že z rozpočtu 2020 

zbývá 1 740 tis. Kč, což činí 40% rozpočtu 2020.  

 
ZMČ 118/13/2020 

  

Zastupitelstvo městské části  

 

bere na vědomí 

 

čerpání rozpočtu 2020. 

 

 

7. Snížení návrhu rozpočtu na rok 2021 – členění na běžné a kapitálové výdaje 
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Předsedající informoval o podnětu ze strany Magistrátu města Opavy o snížení návrhu 

rozpočtu ve výši 5%, a to ve prospěch MMO. Celková výše rozpočtu tedy činí po 5% 

snížení:  3 282 000,- Kč. Původně navržená výše rozpočtu byla tak snížena o 172 750 Kč. 

V rámci snížení rozpočtu dochází rovněž ke snížení běžných výdajů, a to na částku 

2 282 000,- Kč, výše kapitálových výdajů zůstává zachována ve výši 1 000 000 Kč.     

Rozdělení návrhu rozpočtu: 

1) 1.000.000,- Kč na kapitálové výdaje ODPA 6409 POL 6901 

2) 2.282.000,- Kč běžné výdaje 6409 POL 6901 

- z toho 20.000,- Kč finanční dary: 
- Mysliveckému spolku Opavice, z.s. IČ 71231056, finanční dar ve výši 

12.000,- Kč, 
- Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Stěbořice, IČ 75067871, 

finanční dar ve výši 3.000,- Kč, 
- Holosu, z.ú., IČ 26639866, finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

Předsedající nechal hlasovat o tomto návrhu.  

 

ZMČ 119/13/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 

snížení rozpočtu na rok 2021, a to o 5% původně schváleného rozpočtu na rok 2021(ZMČ 

112/12/2020), kdy snížená částka činí 3 282 000,- Kč. 

Členění sníženého rozpočtu na rok 2021, je následovné: 

1)  1.000.000,- Kč na kapitálové výdaje ODPA 6409 POL 6901 

2) 2.282.000,- Kč na běžné výdaje ODPA 6409 POL 5901 

z toho 20.000,- Kč finanční dary: 

Mysliveckému spolku Opavice, z.s. IČ 71231056, finanční dar ve výši 12.000,- Kč, 

Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Stěbořice, IČ 75067871, finanční dar ve výši 

3.000,- Kč, 

Holosu, z.ú., IČ 26639866, finanční dar ve výši 5.000,- Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 

8. Projednání ořezu a instalace bezpečnostních vazeb na lípě před firmou HON 

Předsedající sdělil, že na základě návrhu na ořezání lípy u firmy Hon došlo k zpracování 

odborného posudku Ing. Martiníkem, se závěrem, že strom je zdravý. Byl návrh provést 

železnou vazbu na spodní dvoj větev, aby došlo ke zpevnění. Dle odborníka z Technických 

služeb došlo k návrhu umístění dalších provazových bezpečnostních vazeb tak, aby bylo 

docíleno požadovaného zpevnění stromu, s celkovým nákladem cca 16 tis. Kč. 
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Přesedající navrhuje hlasování o tomto návrhu. 

 

ZMČ 120/13/2020  

 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
instalaci bezpečnostních vazeb na lípě před firmou Hon. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 

9. Projednání pracovní pozice „obecní pracovník“ 

Předsedající sdělil, že p. Stanislav Král v letošním roce končí v pracovní pozici „obecní 

pracovník“. Je záměrem, aby pan Stanislav Král dále vykonával vzhledem ke svým profesním 

kvalitám práci pro obec, a to prostřednictvím DPP (max. 300 hodin/ročně), dle mimořádných 

potřeb obce. Předsedající sdělil, že již v minulých letech byli oslovováni občané Vlaštoviček na 

údržbu v obci, o toto však nebyl z jejich strany projeven zájem, tudíž byl sehnán uchazeč z jiné 

obce. Předsedající informoval, že daný uchazeč, pan Pavel Martínek, má řadu zkušeností 

v rámci údržby jiné obce. Předsedající navrhuje přijmout pana Pavla Martínka k výkonu 

pracovní pozice „obecní pracovník“, se zařazením do 4. platové třídy, do 12. stupně, 

s motivační pohyblivou složkou až 3 tis. Kč měsíčně, s 25 dny dovolené, a to na plný úvazek 

od 1.1.2021. 

Předsedající sdělil, že p. Martínek bude zaměstnán s běžnou 3- měsíční zkušební lhůtou.  

Předsedající navrhuje hlasovat o předneseném návrhu. 

 

ZMČ 121/13/2020  

 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 

zřízení dělnické pracovní pozice „obecní pracovník“, s následujícími specifiky: 

pracovní poměr na plný úvazek  

doba neurčitá (3-měsíční výpovědní lhůta) 

4. platová třída 

platový stupeň dle praxe 

pohyblivá motivační složka platu ve výši do 3.000, Kč/měsíčně 

25 dnů dovolené 

pracovní poměr od 1.1.2021 
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Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 

10. Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Opavice – Vávrovice na nákup 5 ks zajíců 

v částce 11,5 tis. Kč 

Přesedající seznamuje přítomné s žádostí Mysliveckého sdružení Opavice – Vávrovice na 

nákup 5 ks zajíců v ceně 11,5 tis. Kč. Sdělil, že žádáno již bylo dříve, předložení 

v zastupitelstvu však bylo odloženo vzhledem k chybějící specifikaci (cena a termín dodávky). 

Předsedající uvedl, že polovinu zajíců (5 ks) platí MČ Vávrovice, 2. polovina je požadována po 

nás. Místostarosta informoval o plánovaném „vypouštění“ zajíců. Zakoupení zajíci budou 

označkováni. 

Předsedající navrhuje hlasovat o předneseném návrhu. 

 

ZMČ 122/13/2020 
  
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
dle žádosti Mysliveckého sdružení Opavice – Vávrovice nákup 5 ks zajíců v částce 11,5 tis. Kč. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

  

11. Projednání nákupu židlí do Hasičárny 

Předsedající informoval přítomné o záměru pořízení 24 ks židlí do Hasičárny, s cenou 851,- 

Kč za 1 kus. Počet kusů bude upřesněn na místě. Informuje o probíhající akci ve firmě 

Strakoš, odkud byly již pořizovány židle do Obecního domu. Vzhledem ke kladným 

zkušenostem s těmito židlemi, je navrhuje pořídit do Hasičárny. Dále sděluje, že stoly pořídí 

hasiči na své náklady. 

Přesedající nechal hlasovat o předneseném návrhu.  

 

ZMČ 123/13/2020  
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
nákup židlí do Hasičárny v předběžném počtu 24 ks (bude upřesněno na místě). 

 

12. Projednání pořízení projektové dokumentace na chodníky Jamnická, Jarkovická a U 

Pikule 
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Přesedající sdělil, že je zapotřebí protáhnout chodníky na ulicích Jamnická, Jarkovická a U 

Pikule, a to rovněž vzhledem k nové zástavbě. Popsal místa umístění nových chodníků, 

informoval o řešení připomínek (dlouhé sjezdy..) a obrubách (některé již v rámci ČOV 

k dispozici). 

Předsedající nechal hlasovat o pořízení projektové dokumentace. 

 

ZMČ 124/13/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
pořízení projektové dokumentace na chodníky Jamnická, Jarkovická a U Pikule. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 

 

13. Projednání směny pozemků firmy Propremia a.s. 

Předsedající informoval přítomné o žádosti společnosti Propremia a.s. o směnu části pozemku 

parc.č. 234 – ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za část pozemku parce. 218 – ostatní plocha 

a parc.č.129 – orná půda, ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Jarkovice. Požadovaná část 

pozemků se nacházíí v areálu žádající společnosti (firma p. Pompa) a na nabízených částech 

pozemků se nachází komunikace užívaná veřejností. Jednalo by se o směnu shodných výměr 

části předmětných pozemků,  bez finančního vyrovnání. 

Předsedající uvedl, že o směně rozhoduje zastupitelstvo SMO, zastupitelstvo MČ Vlaštovičky 

podává pouze vyjádření k záměru směny. 

Předsedající sdělil, že nedojde k žádné faktické změně. Komunikace bude na pozemku města 

a firma bude na pozemku svém. 

Předsedající nechal hlasovat o doporučení ke směně předmětných pozemků. 

 

ZMČ 125/13/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
doporučuje  
 
schválení směny pozemků dle žádosti společnosti Propremia a.s. o směnu části pozemku parc.č. 234 – 

ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za část pozemku parc.č. 218 – ostatní plocha a parc.č.129 – orná 

půda, ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Jarkovice. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
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14. Diskuse a závěr 

Zastupitel, Bc. Ulrich, se vyjádřil k venkovním úpravám Hasičárny. Sdělil, že nedoporučuje 

provádět venkovní úpravy nyní v zabláceném terénu, a provést je až na jaře. Předsedající 

sděluje, že je domluveno sepsání smlouvy (MČ Vlaštovičky x Fenbau) s termínem ukončení 

realizace terénních úprav 31.5.2020 (možnost případného prodloužení termínu v závislosti na 

počasí).  

Předsedající informoval o potřebě pořízení regálu do hasičárny a soše Sv. Floriána – byla 

vybrána hasiči, jedná se o odlitek (z drceného mramoru) – se stojanem a montáží cena cca 50 

tis. Kč. Hasičárna i socha jsou pod kamerovým dohledem. 

Předsedající informoval o úpravě hasičského zařízení „U hasičů“, ke které došlo v rámci 

výstavby nové hasičárny.  

 

ZMČ 126/13/2020  

 

Zastupitelstvo městské části 
 

bere na vědomí 
 

diskusní příspěvky. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.07 hod. 

  

  

 

         

         

       René Holuša      Bc. René Ulrich 

           starosta 

 

 

     Ferdinand Uvíra     Pavel Pomp 

       místostarosta  


