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Zasedání zastupitelstva konaného dne 17.12.2020 se zúčastnili: 

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

Škrobánek M. 

 Počet: 6 

Omluven:  Holuša R. 

 

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 jednotlivých kapitol rozpočtu na rok 2021 

8. Určení termínů zastupitelstev na rok  

9. Určení osob k provádění změn rozpisu rozpočtu 

10. Schválení výše nájemného Restaurace Vlaštovka na další období 

11. Odpuštění nájemného nájemci Restaurace Vlaštovka z důvodu vládního nařízení – 

uzavření provozovny 

12. Diskuse a závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

Místostarosta (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 hygienických opatření – zakrytí 

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

 

  

2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Marka Škrobánka a p. Petra Curyla, 

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 127/14/2020  

Zastupitelstvo městské části 

  volí 

 ověřovatele zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 17.12.2020 

a) Marek Škrobánek 

b) Petr Curylo 

 

volí  

 

zapisovatele zápisu 14. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 17.12.2020,  

Ing.Kateřinu Vitáskovou 

       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: 

13. Projednání žádosti MŠ Havlíčkova o poskytnutí příspěvku 

Zastupitel Bc. René Ulrich navrhuje další bod:  

14. Posunutí značky konec a začátek obce za úroveň zastavěného území obce, a to 

na ulice Jarkovická a Jamnická 

 

Předsedající vyzval k hlasování o schválení nově navržených bodů. 

Následně předsedající vyzval k hlasování o schválení navrženého programu zasedání. 

       

      ZMČ 128/14/2020  

      Zastupitelstvo městské části 
 
       1.   schvaluje  
       
        doplnění programu 14.  zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 17.12.2020, o body: 

13. Projednání žádosti MŠ Havlíčkova o poskytnutí příspěvku 

 14. Posunutí značky konec a začátek obce za úroveň zastavěného území obce, a to na ulice 

Jarkovická a Jamnická 

 

2. schvaluje  

 

program 14. Zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 17.12.2020 
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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 

13. ZMČ ze dne 5.11.2020. Všechny body usnesení byly splněny.  

Finanční výbor nepředložil zprávu k projednání. 

1) Člen kontrolního výboru, pan Rudolf Král, se dotázal na řešení dotace na renovaci 

interiéru - oltáře kaple. Sdělil, že jiným obcím, byly dotace poskytnuty, a že někdo ze 

zastupitelstva by měl poskytnutí dotace hlídat a zajistit potřebné. 

Předsedající se vyjádřil, že pro realizaci žádosti o dotaci je zapotřebí mít tři cenové 

nabídky, sdělil, že jsme neuměli sehnat 3 restauratéry, kteří by cenové nabídky 

zrealizovali. Uvedl, že když je oltář historickou památkou, je velmi těžké zajistit soulad 

s předepsanými podmínkami.  Předsedající sdělil, že budeme shánět dále odborníky, kteří 

by potřebné cenové nabídky předložili. 

2) Pan Rudolf Král dále sdělil, že v Obecním bytě, který má v pronájmu paní Kramná, bydlí 

již tři členové domácnosti a žádá o změnu smlouvy o pronájmu tak, aby platby za vodu, 

odpady a energie tomuto odpovídaly, a do smlouvy bylo promítnuto rovněž stočné. 

Zastupitel, Bc. René Ulrich uvedl, že energie a voda jsou hrazeny dle skutečné spotřeby. 

Předsedající sdělil, že obec nyní ještě nemá smlouvu se SMVaK stran ČOV, jakmile bude 

uzavřena, budou rovněž upravovány smlouvy s nájemci obecních bytů (nově bude stočné 

začleněno). 

3) Pan Rudolf Král se dále dotázal na stav řešení Jamnické skály, která je nyní v hrozném 

stavu. Dotázal se, na čí náklady a kdy dojde k úpravě.  

Předsedající sdělil, že pravděpodobně občany vedlejší obce jsou stříhány zámky oplocení 

Jamnické skály za účelem navážení odpadů. Sdělil, že se již navezlo navíc 1 500 t hlíny 

(3 000 t ornice již bylo navezeno) a že v měsíci lednu, pokud počasí dovolí a bude 

k dispozici potřebná technika, bude se Jamnická skála návozem hlíny srovnávat, čímž by 

mělo být dalšímu ukládání odpadu zamezeno. MČ Vlaštovičky se na tomto finančně 

nepodílí. 

4) Pan Rudolf Král se dále dotázal, kdy dojde k úpravě terénu před hasičárnou včetně 

osetí trávou. Předsedající sdělil, že s dodavatelskou firmou je sepsána smlouva na 

realizaci konečných terénních úprav, s termínem do konce měsíce května.  

 

ZMČ 129/14/2020  

Zastupitelstvo městské části 

 
bere na vědomí plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 
5.11.2020, informace finančního a kontrolního výboru 



14. zasedání ZMČ Vlaštovičky 17.12.2020 5 

 

 

5. Zpráva o činnosti ÚMČ Vlaštovičky 

Předsedající informoval přítomné o činnosti ÚMČ Vlaštovičky: 

- Proběhla kolaudace Hasičárny. 

- Magistrátem města Opavy byly schváleny granty na výsadbu stromů a keřů 

v Biokoridoru za Vlaštovičkama. O poskytnutí grantů bylo žádáno prostřednictvím 

Hasičů a Včelařů, MČ Vlaštovičky o granty žádat nemůže. 

- Předsedající sdělil, že v rámci koronavirových opatření neproběhnou žádné prosincové 

akce, nebude se ani konat obecní ples (9.1.2021). 

- Informoval, že Obecní kalendáře jsou již k dispozici, v nejbližších dnech budou 

rozneseny občanům. 

- Sdělil, že chodníky před Hasičárnou, které byly poškozeny, opraví na své náklady 

dodavatelská firma – bude položena zámková dlažba. 

 

ZMČ 130/14/2020 

  

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 5.11.2020.  Pan místostarosta sdělil, že z rozpočtu 2020 

zbývá 1 406 tis. Kč, což činí 40% rozpočtu 2020.  

Dále informoval, že stoly do Hasičárnou budou hradit hasiči.  

 
ZMČ 131/14/2020 

  

Zastupitelstvo městské části  

 

bere na vědomí 

 

čerpání rozpočtu 2020. 
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7. Schválení jednotlivých kapitol rozpočtu na rok 2021 

Předsedající sdělil přítomným výši rozpočtu na rok 2021, jež činí  3.282.000,- Kč a seznámil 

přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021 dle rozdělení na jednotlivé kapitoly. 

Dále uvedl, že v rámci kapitálových výdajů bude realizováno nové zastřešení na restauraci 

Vlaštovka a dle stavebního povolení nový chodník.  

Proběhla diskuse ohledně veřejného osvětlení – Foltysovi zažádali o přidání nového sloupu. 

Předsedající sdělil, že pan Pomp poskytne obci sloupy zdarma, které si usadíme sami. Bude 

řešeno v roce 2021. 

 

Předsedající nechal hlasovat o rozdělení rozpočtu na rok 2021, a to v rozčlenění dle 

jednotlivých  kapitol. 

 

ZMČ 132/14/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
 
rozpočet na rok 2021 ve výši 3.282.000,- Kč v členění dle jednotlivých kapitol. 

 

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

 

8. Určení termínů zastupitelstev na rok 2021 

Předsedající navrhl termíny konání zastupitelstev v roce 2021, a to následovně: 

11.3.2021 

10.6.2021 

9.9.2021 

16.12.2021 

 

ZMČ 133/14/2020  

 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
termíny zastupitelstev na rok 2021. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení: PŘIJATO 
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9. Určení osob k provádění změn rozpisu rozpočtu 

Předsedající navrhuje určit místostarostu p. Ferdinanda Uvíru a Kateřinu Vitáskovou 

k provádění změn rozpisu rozpočtu, a to do výše 500 tis. Kč.  

Provádění změn rozpisu rozpočtu nad výše uvedenou výši je v kompetenci starosty. 

 

ZMČ 134/14/2020  

 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
Kateřinu Vitáskovou a Ferdinanda Uvíru, místostarostu k provádění změn rozpisu rozpočtu v roce 2020 
v částce do 500 tis. Kč. 

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

 

10. Schválení výše nájemného Restaurace Vlaštovka na další období 

Přesedající sděluje výši nájemného Restaurace Vlaštovka, jež činí 1000,- Kč/měsíčně. Částka 

1.000,- Kč je složena z: 

- nájemné za užívání budovy ve výši 850,- měsíčně (Nájemné je ve smyslu § 56 a) odst. 

1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozeno od 

daně). 

- nájemné za movité věci ve výši 150,- Kč vč. DPH měsíčně. 

 

Předsedající navrhuje zachovat uvedenou výši nájemného, a to na období říjen 2020 – září 

2021. Předsedající navrhuje hlasovat o předneseném návrhu. 

 

ZMČ 135/14/2020 
  
Zastupitelstvo městské části 

 

 

schvaluje 

 

na období říjen 2020 – září 2021 nájemné v celkové výši 1.000,- měsíčně, a to následovně: 

- nájemné za užívání budovy ve výši 850,- měsíčně (Nájemné je ve smyslu § 56 a) odst. 1 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozeno od daně). 

- nájemné za movité věci ve výši 150,- Kč vč. DPH měsíčně 

 

 

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

 

  

11. Odpuštění nájemného nájemci Restaurace Vlaštovka z důvodu vládního nařízení – 

uzavření provozovny 
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Vzhledem k vládním opatřením k zabránění šíření koronaviru, kdy došlo k uzavření hospod a 

restaurací, navrhuje předsedající prominout úhradu nájemného nájemci Restaurace 

Vlaštovka, a to na období říjen – prosinec 2020.  

Přesedající nechal hlasovat o předneseném návrhu.  

 

ZMČ 136/14/2020  
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
schvaluje 
 
prominutí nájemného nájemci restaurace Vlaštovka, a to na období tří měsíců (říjen – prosinec 2020). 

 

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

 

12. Zpráva o činnosti JSDH Vlaštovičky 

Přesedající sdělil, že Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vlaštovka neprovedla v roce 2020 

žádný zásah.  

Předsedající sdělil, že v lednu se budou hasiči stěhovat do nové hasičárny. Informoval a 

plánovaném přidělení bezpečnostních kódů pro vstup do budovy. Rovněž byla řešena potřeba 

určení správce Hasičárny.  

 

ZMČ 137/14/2020 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
bere na vědomí 
 
zprávu o činnosti JSDH Vlaštovičky. 

 

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

 

 

13. Projednání žádosti MŠ Havlíčkova o poskytnutí příspěvku 

Předsedající informoval, že Mateřská škola Havlíčkova zažádala o příspěvek na pomůcky pro 

děti do školky ve Vlaštovičkách. 

Člen kontrolního výboru, pan Rudolf Král, podotkl, že příspěvkem by se přispělo nejen dětem 

z Vlaštoviček, ale i dětem z okolních obcí, jež naši MŠ navštěvují a uvádí, že by i ostatní obce 

měly přispět.  
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Dále bylo sděleno, že docházka dětí do školky ve Vlaštovičkách z okolních obcí je důležitá, a 

to pro naplnění potřebné kapacity a zachování provozu školky.  

Předsedající navrhuje částku ve výši 5.000,- Kč. 

Zastupitel Bc. René Ulrich s navrženou částkou nesouhlasí a navrhuje poskytnout příspěvek 

ve výši 7.000,- Kč. 

Proběhlo hlasování o návrhu poskytnutí příspěvku ve výši 7.000,- Kč. Poskytnutí příspěvku 

bylo schváleno s podmínkou, že výběr pomůcek bude určen učitelkami MŠ Vlaštovičky.  

 

ZMČ 138/14/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
schvaluje 

poskytnutí příspěvku Mateřské škole Havlíčkova (pracoviště Vlaštovičky), a to ve výši 7.000,- Kč 
s podmínkou výběru pomůcek pro děti učitelkami MČ Vlaštovičky. 

 

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

 

 

14. Posunutí značky konec a začátek obce za úroveň zastavěného území obce, a to na 

ulice Jarkovická a Jamnická 

Předsedající uvádí, že vzhledem k rozšiřující se zástavbě v okrajových částech obce, již 

s nynější výstavbou nekorigují dopravní značky označující začátek a konec obce, a to na 

ulicích Jamnická a Jarkovická. Navrhuje tak dopravní značení posunout na úroveň 

zastavěného území obce. 

Proběhlo hlasování o tomto návrhu. 

 

ZMČ 139/14/2020  
 
Zastupitelstvo městské části 
 
schvaluje 

posunutí značky konec a začátek obce za úroveň zastavěného území obce, a to na ulicích Jarkovická a 
Jamnická 

 

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

 

 

15. Diskuse a závěr 

Předsedající poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošních akcích, které se podařilo 

uskutečnit i za ztížených podmínek vládních opatřeních k zabránění šíření koronaviru. Všem 

popřál hlavně zdraví. 
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 ZMČ 140/14/2020  

 

Zastupitelstvo městské části 
 

bere na vědomí 
 

diskusní příspěvky. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.16 hod. 

  

  

 

         

         

       René Holuša      Marek Škrobánek 

           starosta 

 

 

     Ferdinand Uvíra     Petr Curylo 

       místostarosta  

 

 

 

 

 


