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1 Úvod 

Diplomová práce, jejíž název zní Správa a ekonomika obce Vřesina, se skládá – kromě 

úvodu a závěru – ze 4 kapitol. 

V kapitole, týkající se obecního zřízení, popisuji formy sídel a sídelní strukturu České 

republiky. Také se zabývám municipální úrovní územní samosprávy, obcí jako základním 

územním samosprávným celkem. V rámci poslední zmiňované podkapitoly jsou 

vymezeny druhy obcí, postavení a funkce obce. V této kapitole jsem se zaměřila i na 

orgány obce a majetek územní samosprávy. V následující kapitole je zahrnutý sociálně 

ekonomický profil obce. Zde se věnuji historii obce, poloze, symbolům, nejrůznějším 

specifikům obce. K dispozici mi byla dána SWOT analýza, kterou jsem při psaní 

diplomové práce využila. Do kapitoly jsem zařadila i spolky a politické strany, působící 

na území obce. Součástí kapitoly je podkapitola, která nastiňuje vybavenost v obci, 

služby, které obec Vřesina poskytuje, a nejrůznější kulturní a sportovní aktivity. 

Předposlední podkapitola popisuje demografickou situaci, která zahrnuje např. stav 

obyvatel obce ve srovnání s Krásným Polem, Klimkovicemi a Ostravou, vývoj počtu 

přistěhovalých, vystěhovalých obyvatel, narozených, zemřelých obyvatel apod. Zabývám 

se mimo jiné i ekonomickou aktivitou obyvatel, vyjížďkou do zaměstnání a škol, 

dojížďkou do zaměstnání a škol, domovním fondem a obydlenými byty v obci. V závěru 

kapitoly se nachází podkapitola, která se týká kriminality v obci za rok 2012. V kapitole 

Analýza správy a ekonomiky obce rozebírám politickou orientaci voličů v obci, která 

zahrnuje volby do Poslanecké sněmovny, volby do zastupitelstev krajů, volby do 

zastupitelstev obcí. Metodou analýzy je zde vyjádřena volební účast a výsledky hlasování 

jednotlivých voleb. Poté následuje podkapitola, týkající se orgánů v obci. Mezi orgány 

obce patří i obecní úřad, který je popsán v samostatné podkapitole. Dalšími podkapitolami 

jsou současné správní zařazení, majetek obce, finanční analýza, zahrnující ocenění 

majetku, náklady a výnosy, příjmy a výdaje podle odvětvového a druhového hlediska 

rozpočtové skladby, běžné a kapitálové výdaje. Tyto údaje jsem zjišťovala vždy za roky 

2011, 2012, 2013. Poslední část kapitoly je zaměřena na dotace v roce 2013 a poplatky 

v obci. V závěrečné kapitole diplomové práce jsou uvedeny hlavní body, týkající se obce, 

a jsou formulována doporučení pro zkvalitnění správy a ekonomiky obce v různých 

oblastech. Součástí doporučení je i odpověď na hypotézu, která zní: „Přestože Vřesina 

funguje jako předměstí Ostravy, je výhodnější, aby v současnosti zůstala samostatnou 
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obcí.“ Popisuji zde změny, ať už negativní nebo pozitivní, ke kterým by nejspíše došlo, 

pokud by se Vřesina spojila s Ostravou. 

Cílem této práce je na základě analýzy správy a ekonomiky obce navrhnout určitá 

doporučení, která směřují k dalšímu rozvoji obce. 

Základní metodou práce byla analýza, verbální – založená na pramenech literárních, i 

numerická – založená na datech z účetnictví obce a zvláště na statistických. Analytické 

postupy byly doplněny v některých částech komparacemi – jednak v čase (časové řady), 

jednak s jinými celky v okolí Vřesiny. V závěrečné části práce jsou získané poznatky 

syntetizovány do shrnutí a využity k formulaci návrhů a doporučení. 

Za účelem vypracování diplomové práce jsem využila nejrůznější literaturu, zákony, 

dále údaje sčítání lidu domů a bytů, elektronické zdroje, výkazy zisku a ztráty, výkazy pro 

hodnocení plnění rozpočtu, rozvahy v elektronické i tištěné podobě, organizační řád obce 

a další materiály obce. 
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2 Obecní zřízení 

V této kapitole se budeme věnovat formám sídel, mezi které patří venkovská a městská 

sídla, a sídelní struktuře České republiky. Dále se budeme zabývat municipální úrovní 

územní samosprávy, obcí jako základním územním samosprávným celkem. Poté se 

zaměříme na druhy obcí v České republice, následně na postavení, funkce obce, orgány 

obce a majetek obce. 

2.1 Formy sídel a jejich klasifikace 

Základní jednotkou osídlení je sídlo, za které se považuje každé obydlené místo včetně 

příslušných ploch, které jeho obyvatelstvo bezprostředně využívá. 

V sídlech se koncentruje obyvatelstvo a vykonává v nich ekonomickou i další činnost. 

Sídla se vyznačují velkou druhovou, velikostní a funkční rozmanitostí. 

Rozlišují se dvě základní kategorie sídel, které tvoří: 

1. venkovská sídla, která se stále ještě rozvíjí zejména na bázi zemědělské výroby, 

2. městská sídla, jedná se o skupinu sídel, pro která jsou charakteristické většinou 

funkce nezemědělského charakteru. 

Podoba sídel je výsledkem spolupůsobení celé řady faktorů, které můžeme shrnout do 

těchto skupin: 

1. podle vlivu podmínek přírodního prostředí – tj. klimatu, reliéfu, půd, 

vegetačního krytu, hydrologických poměrů, 

2. podle vlivu socioekonomických podmínek: 

a) faktorů ekonomických – stav a struktura výroby, dopravy, služeb, 

obyvatelstva, 

b) činitelů sociálního charakteru – technická a kulturní vyspělost obyvatelstva, 

stupeň organizace společnosti, 

3. podle vlivu administrativního a politického uspořádání. 

Přírodní podmínky jsou nejvíce uplatňovány při vzniku sídel v raných etapách jejich 

rozvoje a u sídel obyvatelstva žijícího na nízké ekonomické úrovni. Vliv faktorů 

přírodního prostředí slábne s rostoucí ekonomickou a technickou vyspělostí a stále více 

jsou prosazovány faktory ekonomické a společenské. 
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2.1.1 Vymezení venkovských sídel 

Venkovská sídla jsou starší vývojovou formou sídel, venkovská osídlení a sídla byla 

historicky spjata se zemědělským obhospodařováním krajiny. Podle různých autorů se na 

našem území vyvinuly tyto typy venkovského území: 

1. klasická venkovská sídla, která tvoří kompaktní sídelní jednotky hierarchicky 

uspořádané, z nichž některé plní úlohu nodálních center pro své bezprostřední 

zázemí, 

2. venkovská sídla v zázemí významných center osídlení, s funkční dělbou rolí mezi 

dominantním centrem (městského typu) a venkovskými sídly, což vede k novému 

prostorovému uspořádání (architektonické a urbanistické ztvárnění) 

sociálně-ekonomické struktury, 

3. venkovská sídla ležící ve vnějších nebo vnitřních periferních územích státu. 

Mezi venkovská sídla se zahrnují sídla, v nichž má určitý podíl obyvatelstva 

ekonomickou základnu v zemědělství. Není důležité, zda obyvatelstvo produkuje 

zemědělské výrobky pouze pro svoji potřebu, nebo část, příp. celou produkci dodává na 

trh. 

Rozlišují se tři různé velikostní kategorie venkovských sídel, tedy samota, víska, 

vesnice. 

Samota je izolované obydlí (příp. 2-3 izolovaných obydlí) s velkým odstupem od 

ostatních zemědělských usedlostí. Prostor mezi samotou a nejbližšími domy nesmí 

vyplňovat plochy příslušející k domu (dvůr, zahrady), ale musí být tvořen plochami jiného 

hospodářského využití (pole, les, louky). 

Víska je seskupení 4-5 usedlostí. Svým plošným rozvojem spojeným s výstavbou 

dalších domů se může rozrůstat ve vesnici, a proto je pokládána za vývojově starší formu 

některých půdorysných typů vsí. 

Vesnice je tvořena větším počtem zemědělských usedlostí, ve větších vesnicích mají 

zpravidla několik domů nezemědělského charakteru, kterými jsou např. škola, domy 

řemeslníků, hospoda, obchod, fara apod. 
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2.1.2 Města 

Města jsou historicky mladší než venkovská sídla. Jsou však dynamičtější složkou 

struktury osídlení. Jde o koncentrační prostory obyvatelstva a nezemědělských aktivit. 

Města jsou sídla nezemědělského charakteru s určitými specifickými znaky, lišícími 

se od znaků venkovských sídel především svými funkcemi. 

Města jsou větší nebo velká sídla, která plní v sídelní struktuře speciální úkoly. 

Soustřeďují se v nich zájmy větších oblastí, pro která jsou města středisky, do nichž 

směřuje síť cest spojujících město s okolím. Jeho obyvatelstvu umožňují, aby ve městě 

uspokojovalo své ekonomické a kulturní potřeby. 

K vymezení měst slouží celá řada hledisek a kritérií. Mezi tradiční kritéria patří 

historicko-právní hledisko a podle tohoto hlediska byla v minulosti považována za 

města ta sídla, která obdržela městská práva (tzn. historická města). Městské právo se 

skládalo z řady privilegií (práva trhu, mýta, hradeb, várečného apod.) a bylo udělováno 

králem, církví nebo šlechtou. Později byla města z právního hlediska uznávána i na 

základě administrativního ustanovení. 

Dalším kritériem je statistické hledisko, vyplývající z důležitého znaku města, kterým 

je koncentrace obyvatelstva a tím i větší počet obyvatel města. Na základě tohoto hlediska 

se za město považuje každé sídlo, jehož počet obyvatel přesáhne určitou hranici. Na 

mezinárodním statistickém kongresu roku 1885 bylo doporučeno jednotlivým státům, aby 

za města považovala sídla s 2 000 a více obyvateli. Tato mezní hodnota, i když byla 

volena s ohledem na tehdejší poměry, nevyhovuje charakteru měst v několika zemích. Pro 

některé země byla příliš vysoká (skandinávské země), pro jiné nízká (Maďarsko). Toto 

hledisko si uchovalo platnost dodnes. 

Údaj o minimálním počtu osob pro stanovení města se postupně doplňoval o další 

typické znaky města a vytváří se komplexní (geografické) hledisko. Toto hledisko 

vychází při hodnocení města z určitých vnějších a vnitřních znaků města. 

Mezi vnější znaky města patří: 

1. soustředěný půdorys a vytvoření uzavřeného a zřetelného jádra města, 

2. větší počet budov, které nejsou primárně určeny k trvalému bydlení (továrny, 

úřady, apod.), 

3. různorodá struktura zastavěné plochy (intravilánu), tj. funkční diferenciace 

zastavěné plochy (na části obytné, průmyslové apod.). 
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Mezi vnitřní znaky města patří: 

1. vysoký stupeň koncentrace obyvatelstva, 

2. pestrá socioprofesní struktura zaměstnanosti obyvatel města v různých 

ekonomických odvětvích, 

3. různorodost hospodářských činností a městských funkcí, 

4. plně vyvinutá středisková funkce města, 

5. nadprůměrná úroveň vzdělanosti, 

6. příslušnost ekonomicky aktivního obyvatelstva k nezemědělským výrobním i 

hlavně nevýrobním odvětvím, 

7. poměr pohlaví, tj. vyšší než průměrný počet žen na 1 000 mužů, 

8. specifické složení obyvatelstva podle věkových skupin (vyšší průměrný věk), 

9. nižší průměrná velikost censových i hospodařících domácností (vlivem bydlení 

v bytových domech). 

Město má povahu historií formovaného složitého urbanistického 

a sociálně-ekonomického systému, vytvářeného postupně a dlouhodobě. 

Z hlediska statutu sídla městského typu je nejčastěji používáno hledisko statistické, 

tzn. počet obyvatel, a druhým významným ukazatelem bývá příslušnost k určitému 

hospodářskému odvětví. V České republice se přiznává statut města sídlům nejméně 

s 5 000 obyvateli. Na základě historických, administrativních a jiných hledisek je statut 

města přiznán i některým sídlům s menším počtem obyvatel. 

Z právně-ekonomického hlediska je město definováno (stejně jako venkovské obce) 

jako samosprávné společenství občanů s vlastním majetkem a vlastními příjmy, s nimiž 

samostatně hospodaří a za toto hospodaření přebírá plnou odpovědnost. Město je 

samosprávným celkem, právnickou osobou, do jehož vnitřních záležitostí lze zasahovat 

pouze zákonem. [7] 

2.2 Sídelní struktura České republiky 

Z pohledu současnosti má sídelní struktura České republiky tři základní charakteristiky. 

První charakteristikou našeho osídlení je existence velmi husté sítě obydlených míst. Další 

charakteristikou jsou krajové diferenciace v jejich hustotě a třetí charakteristikou jsou 

rozdíly mezi sídly ve venkovském prostoru a sídly v městských a urbanizovaných 

obvodech. 
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Sídla jsou svou rozlohou (včetně všech hospodářských ploch k nim přináležejících) 

v průměru poměrně malá území, jejich rozloha je okolo 5 km2. Na západě jsou země 

menší, na východě větší. 

Průměrný počet 655 obyvatel v jednom sídle roste taktéž od západu na východ a je 

důsledkem velikosti počtu obyvatelstva a vztahu velikosti území. 

Sídla různých velikostí, resp. lidnatosti jsou rozdílná téměř ve všech demografických, 

ekonomických, sociálních a kulturních ukazatelích. Také se liší formami bydlení a jeho 

úrovní, což ovlivňuje ekonomické, sociální, kulturní a politické jevy a procesy, 

promítající se do průběhu transformace naší společnosti. [7] 

2.3 Municipální úroveň územní samosprávy 

Municipální úroveň územní samosprávy v demokratických zemích představují 

demokraticky volené orgány s určitou nařizovací pravomocí v hranicích obce 

a s určitou mírou daňové pravomoci. Výkonné orgány zajišťují výkon rozhodnutí. Dále 

tuto úroveň zastupuje obec, tj. společenství občanů, hájí jejich zájmy a preference. 

Obec je ze zákona vybavena kompetencemi, pravomocemi a odpovědností při 

zajišťování úkolů, které jsou jí svěřeny. Jedná se zejména o zabezpečování vymezeného 

okruhu veřejných statků pro své občany, mají tedy lokální charakter. Přitom se bere 

ohled na místní zvláštnosti ve vývoji, zájmy a preference obyvatel dané lokality. 

V některých zemích je obcím státem svěřováno i zajišťování takových veřejných statků, 

které nejsou ryze lokálního charakteru, ale jde o národní veřejné statky. [3] 

2.4 Obec jako základní územní samosprávný celek 

Obec je základním článkem územní samosprávy a základní územní jednotkou státu. 

Tuto jednotku tvoří obyvatelstvo, které společně užívá vymezené území a které má právo 

na samosprávu. 

Postavení obce stále nabývá na významu, což je výsledkem decentralizace kompetencí 

a odpovědnosti za zabezpečování různých typů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu 

na územní samosprávu. V některých zemích obec kromě samosprávní funkce zabezpečuje 

i přenesenou funkci, tedy výkon státní správy. 

Obec se vyznačuje v právním smyslu těmito základními znaky: 

1. územím, 

2. občany (u nás občany ČR s trvalým pobytem, občany s čestným občanstvím obce), 

3. samosprávou veřejných záležitostí v hranicích obce, tzn. působností. 
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Občané se mohou podílet na řízení obce nepřímo prostřednictvím volených zástupců 

do zastupitelstva obce ve veřejných komunálních volbách, které jsou vyhlašovány 

prezidentem republiky podle volebního zákona nebo přímo dobrovolnou prací v různých 

komisích, nebo aktivní účastí na veřejných schůzích obce, resp. veřejných zasedáních 

zastupitelstva obce. V místním referendu se mohou občané vyjadřovat k nejdůležitějším 

otázkám rozvoje obce. 

2.4.1 Druhy obcí v České republice 

Na úrovni obcí je v ČR důležité zajištění vlastní samosprávy, tzv. samostatná 

působnost. Všechny obce také zabezpečují za stát i další úkoly v rámci plnění 

tzv. přenesené působnosti (ale diferencovaně), a to v tzv. obcích s pověřenými 

obecními úřady a v obcích s rozšířenou působností. V těchto obcích je však prioritní 

samostatná působnost. 

Rozlišují se tyto druhy obcí: 

1. obce (venkovské), které nejsou městy ani městysy, 

2. městysy, 

3. města v závislosti na historicko-právním postavení nebo počtu obyvatel (u nás 

od 3 000 obyvatel), 

4. statutární města, jako zvláštní podskupina měst, 

5. hlavní město Praha (není obcí/městem v právním smyslu, je zvláštní jednotkou: 

je zároveň hlavním městem státu s postavením vyššího územního samosprávného 

celku, spravuje se podle zvláštního zákona). 

Specifickými jednotkami na úrovni obce jsou u nás ještě vojenské újezdy, řídí se 

zvláštním zákonem, ale pro své obyvatele plní obdobné funkce jako obce. 

Obce v České republice mohou při výkonu samostatné působnosti spolupracovat. 

Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména: 1 

1. na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu, 

2. na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, 

3. zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi. 

                                                 
1 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.4.2 Postavení a funkce obce 

Obec plní tyto funkce: 

1. samostatnou působnost v záležitostech, o kterých může samostatně rozhodovat, 

tzn., že má určité zákonem upravené pravomoci, obec má právo na samosprávu, 

2. přenesenou působnost, kterou vykonávají převážně výkonné orgány obcí a v této 

činnosti je kontrolují orgány státní správy a v některých oblastech krajské úřady. 

Pro obec je rozhodující plnění samosprávní funkce v rámci tzv. samostatné působnosti, 

kdy obec je veřejnoprávní korporací, to znamená, že je to společenství občanů s trvalým 

pobytem a firem se sídlem v hranicích obce. Ze zákona je jí svěřeno zabezpečování 

záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny státu, 

krajům nebo nejde o přenesenou působnost orgánů obce. Obec je reprezentantem 

veřejných zájmů, zájmů občanů a ostatních subjektů určitého územního společenství. 

Obec dále pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů, které jsou ve veřejném zájmu, jedná se hlavně o zabezpečování veřejných 

statků. Také zabezpečuje veřejné služby pro občany, k tomu může zřizovat neziskové 

organizace, příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti. Obec je 

i samostatným ekonomickým subjektem, vlastní majetek a může s ním nakládat, může být 

členem sdružení obcí atd. V samostatné působnosti obec (její zastupitelstvo) vydává 

vyhlášky. 

Pokud by se obec rozhodovala o programu rozvoje územního obvodu obce, měla by se 

na základě analýzy hospodářského a sociálního rozvoje území obce, vyhodnocení slabých 

a silných stránek, možností a hrozeb (SWOT analýza) zaměřit na: 

1. směr dalšího rozvoje území obce, 

2. vymezení směrů spolupráce obce s ostatními obcemi, 

3. stanovení priorit v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury. 

Rozsah přenesené působnosti se v jednotlivých obcích liší. Tuto působnost obec 

vykonává ve správním obvodu obce, příp. pro více obcí. Přenesenou působnost 

vykonává obecní úřad, např. když vede evidenci obyvatel, resp. v rozsahu pověřeného 

obecního úřadu, např. matrika, vydávání stavebního povolení, příp. i další agendy, nebo 

v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, např. vydávání občanských 

průkazů, živnostenských oprávnění. V rámci této působnosti obec vydává nařízení obce. 

V určitých situacích obce uzavírají mezi sebou veřejnoprávní smlouvu, na jejímž 

základě obec vykonává některé činnosti v rámci přenesené působnosti i pro jiné obce. 
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K uzavření veřejnoprávní smlouvy je nutný souhlas krajského úřadu, jehož úkolem je 

dohlížet nad výkonem přenesené působnosti v obcích. 

O činnostech v rámci obou působností, tedy samostatné i přenesené působnosti, 

rozhodují orgány obce. [2, 3, 8] 

2.5 Orgány obce 

V této podkapitole si rozebereme orgány obce v ČR. Mezi orgány obce patří: 

1. zastupitelstvo obce, 

2. rada obce, 

3. starosta, 

4. obecní úřad. 

Těmto orgánům slouží další poradní a kontrolní orgány. 

2.5.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je volený orgán obce, může rozhodovat ve všech samosprávních 

záležitostech kromě těch, které patří do rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje jako 

vyššího územního samosprávného celku. Zastupitelstvo obce má rozhodovací pravomoci. 

Pro volbu, resp. usnesení musí být nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. 

Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Zastupitelstvo obce vydává jednací řád. Ze 

zvolených členů zastupitelstva jsou příp. zvoleni členové rady obce, starosta 

a místostarosta/místostarostové. 

Počet členů zastupitelstva obce se stanovuje podle počtu obyvatel a velikosti územního 

obvodu obce. Zastupitelstvo obce může mít 5 až 55 členů. 

Zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti má např. tyto pravomoci: 

1. schvalovat program rozvoje obce, 

2. schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 

3. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 

4. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat 

jejich zřizovací listiny, 

5. vydávat obecně závazné vyhlášky obce, 

6. zřizovat a rušit výbory (viz dále), volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je 

z funkce, 

7. zřizovat a rušit obecní policii. 
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Zastupitelstvo obce dále rozhoduje např. o těchto majetkoprávních úkonech: 

1. poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 

20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, 

2. poskytování dotací nad 50 000 Kč občanským sdružením, humanitárním 

organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti 

mládeže, tělovýchovy a sportu apod., 

3. postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 

4. zastavení nemovitých věcí, 

5. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, 

o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku a smlouvy o sdružení. 

V přenesené působnosti zastupitelstvo schvaluje územní plán obce. 

2.5.2 Rada obce 

Rada obce je výkonný orgán obce v samostatné působnosti. V této působnosti podléhá 

obecnímu zastupitelstvu, zatímco v rámci přenesené působnosti obce rozhoduje na 

základě zákona. Její jednání jsou neveřejná. Usnesení rady obce je schváleno, pokud 

hlasuje pro usnesení nadpoloviční většina všech jejich členů. 

Počet členů rady obce je lichý a nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva, 

přičemž tento počet může být 5-11 členů. V případě, že zastupitelstvo obce má méně než 

15 členů, rada obce se nevolí. V čele rady obce stojí starosta a jeho 

zástupci – místostarostové a další členové, ve statutárních městech primátor, náměstci 

primátora a ostatní členové. 

Nyní si uvedeme některé příklady pravomocí rady obce. Rada obce tedy: 

1. zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová 

opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, 

2. vydává nařízení obce,  

3. rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

4. schvaluje organizační řád obecního úřadu, 

5. zřizuje a ruší podle potřeby komise rady obce (viz dále), jmenuje a odvolává 

z funkce jejich předsedy a členy, 

6. stanovuje rozdělení pravomocí obecního úřadu, zřizuje a ruší odbory a oddělení 

obecního úřadu, 
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7. kontroluje plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 

působnosti obce, 

8. ukládá pokuty ve věcech v samostatné působnosti obce atd. 

2.5.3 Starosta 

Starosta je zejména představitelem obce, tedy zastupuje obec navenek, uznává se za 

statutární orgán obce. V případě, že není v obci zřízena funkce tajemníka, řídí a kontroluje 

všechny pracovníky obecního úřadu. Je volen zastupitelstvem obce z řad svých členů. 

Starosta je odpovědný zastupitelstvu obce a setrvává ve své funkci až do zvolení nového 

starosty. 

Starosta v rámci svých pravomocí např.: 

1. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního 

úřadu, 

2. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok, 

3. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 

4. zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního 

úřadu, 

5. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce, 

6. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, 

7. starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 

Starosta je v době nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci zastupován 

místostarostou, primátor náměstkem. Místostarostů (náměstků primátora) může být i více 

(zejména ve větších obcích). 

2.5.4 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, příp. tajemník a dále zaměstnanci obce 

zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 

Obecní úřad vykonává administrativně organizační činnosti související se samosprávní 

i přenesenou působností obce. Větší rozsah přenesené působnosti je zajišťován 

pověřeným obecním úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Ve 

městech plní funkci obecního úřadu městský úřad, ve statutárních městech magistrát, 

v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů a městských částí. 
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Mezi pravomoci obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti patří např. plnění 

úkolů, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhání výborům a komisím 

v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do 

působnosti jiného orgánu obce. 

Obecní úřad řídí starosta, kterému pomáhají místostarostové a tajemník. Tajemník 

je pracovníkem v zaměstnaneckém poměru a tato funkce se zřizuje vždy u pověřených 

obecních úřadů a v obcích s rozšířenou působností. Tato funkce ale může být zřízena 

i v ostatních obcích. Obecní úřad je dále tvořen zaměstnanci ve výkonných orgánech, 

kterými jsou odbory. 

Náplň činnosti odborů a jejich počet závisí na: 

1. velikosti obce, města, 

2. rozsahu samostatné působnosti a 

3. rozsahu přenesené působnosti 

při zabezpečování veřejných statků, zejména preferovaných. Aby bylo řízení obce 

efektivní, musí spolu odbory spolupracovat. 

Jako výkonné orgány se nejčastěji vytváří tyto odbory: 

1. odbor rozpočtu, popř. ekonomický, 

2. odbor územního plánování a rozvoje obce, 

3. odbor rozvoje služeb, 

4. odbor podnikání, popř. živnostenský odbor, 

5. odbor organizace a řízení, 

6. odbor personální, 

7. odbor pro styk s veřejností, 

8. odbor sociální. 

(V malých obcích se odbory nezřizují). 
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2.5.5 Poradní a kontrolní orgány v obci 

Mezi tyto orgány obce patří: 

1. výbory, které jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce, vždy 

se zřizuje: 

a) finanční výbor, který kontroluje hospodaření s majetkem obce, včetně 

finančních prostředků v rámci hospodaření obce, a plní další úkoly, kterými ho 

pověřuje zastupitelstvo obce, 

b) kontrolní výbor, který kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady 

obce a dodržování právních předpisů. 

Tyto výbory musí mít nejméně 3 členy, jejich členy nemohou být starosta, 

místostarostové, tajemník ani jiní členové, zabývající se hospodařením obce. Počet členů 

výboru musí být lichý; 

c) výbor pro národnostní menšiny zastupitelstvo zřizuje, jestliže v územním 

obvodu obce žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících 

se k jiné národnosti než české, 

d) osadní výbor v částech obce, tento výbor má minimálně 3 členy. 

2. komise, které jsou: 

a) iniciativními a poradními orgány rady obce, v rámci samostatné působnosti 

mohou předkládat stanoviska a náměty, 

b) výkonnými orgány v přenesené působnosti obce na svěřeném úseku 

činnosti, na tomto úseku jsou odpovědny starostovi. [2, 3, 8] 

2.6 Majetek územní samosprávy v České republice 

Na území České republiky vlastnily jednotlivé stupně územní samosprávy různý movitý 

a nemovitý majetek do konce roku 1949. Po reorganizaci veřejné správy a samosprávy 

(tzn. zřízení národních výborů, zrušení zemí) byl obcím (tehdy národním výborům) ke dni 

31. 12. 1949 znárodněn. Od roku 1949 do roku 1990 národní výbory majetek pouze 

spravovaly. Poté ale bylo nutné vrátit obcím alespoň část majetku (ale už bez dluhů). 

Obce dostaly zpět majetek rozhodnutím nebo ze zákona. Ze zákona se vrátil do 

vlastnictví obcí tzv. historický majetek, tj. majetek, který obce vlastnily k 31. 12. 1949, 

např. nezastavěné pozemky, nemovitý majetek, který vlastnily mimo své katastrální 

území, stavby a pozemky, tvořící jeden funkční celek apod. 
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V některých případech došlo po roce 1989 k rozdělení obcí. Vrácený majetek se dělil 

mezi nově vzniklé obce rovným dílem nebo na územním principu. 

Obcím se ale nevrátil veškerý majetek, který byl znárodněný v roce 1949, protože za 

období více než čtyřiceti let se část historického majetku: 

1. dostala do vlastnictví jiných subjektů, např. občanů, družstev nebo jiných 

nestátních organizací, 

2. na některých pozemcích se postavily komunikace, rodinné domy, průmyslové 

stavby atd. 

Obce také získaly do vlastnictví: 

1. majetek, tedy stavby a pozemky, které byly převedeny do vlastnictví obcí na 

základě původního práva hospodaření, 

2. bytový fond s pozemky, tvořící jeden funkční celek, a domy, které vlastnily 

v tzv. přímé správě nebo byly postaveny po roce 1949 státem v rámci státní bytové 

výstavby, včetně příslušenství domů, naopak do vlastnictví obcí nepřešly objekty 

nebytových domů, 

3. objekty komplexní bytové výstavby rozestavěné k 31. 12. 1992 na katastrálním 

území příslušné obce a majetek investorských organizací. 

V České republice zejména malé obce v letech 1992-1994 prodávaly především 

nemovitý majetek. Tímto daly přednost okamžitému příjmu z prodeje před menším, ale 

dlouhodobým příjmem z pronájmu nemovitostí. Příjmy z prodeje majetku se podílely 

průměrně za Českou republiku z 80 % na příjmech z hospodaření s majetkem a výrazně 

převyšovaly příjmy z pronájmu majetku. 

V 90. letech 20. století některé obce majetek prodávaly, ale zároveň mnoho obcí zvětšilo 

svůj majetek. Získané kapitálové příjmy většina obcí použila na nákup a rozšíření zejména 

dlouhodobého hmotného majetku a financování investic v rámci budování technické 

infrastruktury apod.: 

1. investicemi do hmotného majetku, obce např. postavily vodovody, čističky 

odpadních vod apod., 

2. nákupem nemovitého a movitého majetku, 

3. finančním investováním formou nákupu a obchodování s cennými papíry, nebo 

formou termínovaných vkladů na účtu u peněžního ústavu. 

Obce jsou povinny pečovat o zachování a rozvoj majetku, vedení evidence majetku. 

V případě, že chtějí prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, musí svůj záměr 
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zveřejnit před projednáváním po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce za účelem 

vyjádření případných zájemců a nabídnutí ceny. 

Majetek obcí tvoří zejména hmotný majetek, a to nemovitosti (pozemky, budovy, 

dopravní cesty), movité věci (stroje), majetková práva a pohledávky, peněžní 

prostředky (hotovosti, vklady na účtech), cenné papíry. Další skupinu majetku obce 

tvoří nehmotná aktiva (software apod.). Obce movitý i nemovitý majetek využívají 

k zabezpečování veřejných statků i k podnikání. Obce mohou svůj majetek prodávat, ale 

i pronajímat, mohou také reálně investovat a nakupovat majetek, pokud mají potřebné 

finanční prostředky. Svůj majetek mohou zvětšovat i finančním investováním. Rozumné 

hospodaření s majetkem může přispět ke zvýšení příjmů rozpočtu obce a vylepšit 

významně rozpočtové hospodaření. O hospodaření s majetkem obcí rozhoduje v České 

republice zastupitelstvo obce. [3] 
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3 Sociálně ekonomický profil obce 

V této kapitole se nejdříve zabývám historií, polohou a symboly obce Vřesina. Dále 

následují specifika, SWOT analýza, spolky, politické strany, vybavenost obce, služby, 

kultura, sport, demografické aspekty obyvatel obce. V závěru kapitoly se zaměřuji na 

kriminalitu v obci za rok 2012. 

3.1 Historie obce Vřesina 

První známá písemná zmínka o dnešní obci se nachází v listině o rozdílech knížectví 

opavského z roku 1377, kdy byla Vřesina s Hýlovem (dnes místní část Klimkovic) 

v držení pana Adama a připadla k dílu opavských knížat Přemka a Václava. Je velice 

pravděpodobné, že Vřesina existovala již před rokem 1377. Doba vzniku Vřesiny se 

odhaduje na 2. polovinu 12. století až 1. polovinu 13. století, kdy v této oblasti probíhalo 

české osídlování. 

Od 14. do 17. století jsou z dochovaných archivních písemností známá jen jména 

držitelů Vřesiny. Od roku 1461 se Vřesina stala na dlouhou dobu součástí 

velkopolomského panství (postupně v držení pánů Donátů z Velké Polomě, Osinských 

z Žitné, Pražmů atd.). Od roku 1702 se stala Vřesina součástí Klimkovického panství 

v držení Wilczků, ve kterém zůstala až do roku 1848. 

V roce 1850 se Vřesina stala samostatnou obcí v soudním okresu Klimkovice a 

politickém okresu Opava, ve Slezsku. Ve stejném roce byla ve Vřesině postavena nová 

škola, která byla roku 1875 rozšířena na dvojtřídní. Ve 2. polovině 19. století se Vřesina 

začala měnit v dělnickou vesnici. Přibývalo chalupníků a bezzemků, kteří odcházeli 

pracovat do ostravských dolů a vítkovických hutí. 

Od roku 1896 se stala součástí nově vzniklého politického okresu Bílovec. Stejně tak 

tomu bylo i po vzniku Československa. 

V roce 1925 byl zahájen provoz na prvním úseku nově budované dráhy ze Svinova do 

Vřesiny, dlouhém 6,7 km. Provoz zajišťovaly parní lokomotivy. Taktéž v roce 1925 byla 

zahájena výstavba obecního hřbitova. Dalším významným dílem byla elektrifikace obce, 

která byla dokončena v roce 1932 a současně byl zřízen i obecní vodovod. 

V roce 1926 došlo k prodloužení dráhy z Vřesiny do Dolní Lhoty-Čavisova a v roce 

1927 byla železniční trať dostavěna do konečné stanice Kyjovice-Budišovice. Soupravy se 

křižovaly ve stanicích Poruba-nádraží, Vřesina a Dolní Lhota. 
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Po zrušení Slezska v roce 1928 až do roku 1938 Vřesina patřila do země 

Moravskoslezské. 

Následkem mnichovského diktátu došlo dne 10. 10. 1938 k okupaci pohraničního území 

Československa, ve kterém se octla i Vřesina. Až do roku 1945 tak Vřesina patřila pod 

Německo jako součást tzv. Sudet.  

Ačkoliv byla Vřesina českou obcí (v roce 1938 zde žilo jen  

11 Němců), obci byl nařízen přísný německý režim a do vedení obce byl postaven 

německý starosta Ernst Ruzitschka. Tímto skončila veškerá pravomoc obecního 

zastupitelstva. Na řece Odře ve Svinově byl vytvořen přechod mezi tzv. Sudetami 

a zbytkem Československa, později Protektorátem Čechy a Morava. Obec si však nadále 

uchovala svůj typický český ráz. Dne 31. 10. 1938 se udála první veřejná demonstrace 

vřesinských občanů proti germanizaci. Došlo k nepokojům, které starosta Ruzitschka řešil 

přivoláním německých vojáků. Došlo ke střetu a byli zadrženi občané Vřesiny, kteří po 

čtyři týdny byli vězněni v opavské věznici.  

S postupnou stabilizací německého režimu v obci došlo k dalším perzekucím 

vřesinských občanů. V roce 1940 byl zatčen občan V. Špak za údajné rozšiřování zpráv 

vysílaných moskevským a londýnským rozhlasem. Po čtyřměsíčním vězení v opavské 

věznici byl pro nedostatek důkazů propuštěn. Dne 10. 7. 1941 byl zatčen zakládající člen 

KSČ ve Vřesině občan A. Bajgar. Byl členem ilegální skupiny ve Vítkovických 

železárnách a za to byl dne 25. 3. 1942 v Osvětimi umučen. Za stejných okolností byl 

16. 11. 1942 zatčen občan E. Kaluža, který se vrátil po skončení 2. světové války z vězení 

v Breslau. Občan J. Bárta se stal další obětí fašistické okupace a byl zatčen 18. 11. 1943 

za rozšiřování letáků a umučen v koncentračním táboře v Breslau dne 13. 4. 1944. 

Postupem času síla německého fašismu slábla a nezadržitelně se blížila jeho porážka. 

Poslední akcí, kterou ve Vřesině uskutečnil, byla výstavba 24 dvojdomků pro německé 

vystěhovalce. Zde museli chodit na nucené práce všichni občané Vřesiny i občané 

okolních obcí. Stavba byla zahájena v roce 1944, ale žádný říšský Němec se zde již 

nenastěhoval. 

Poté následovaly dny osvobozovacích bojů. 23. 4. 1945 dopadly první dělostřelecké 

granáty na Vřesinu. V této době bylo jasné, že osvobození obce je otázkou několika dnů 

nebo hodin. Dne 27. 4. 1945 vstoupili první sovětští vojáci na území obce Vřesiny od 

Krásného Pole a v následujících dnech se rozpoutal prudký boj, který byl vítězně ukončen 

úplným osvobozením obce 29. 4. 1945. 
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Po osvobození v obci zůstala jen malá skupina sovětských vojáků s velitelem, která 

postupně předávala moc do rukou místních orgánů. 

Od roku 1945 do roku 1948 Vřesina opět patřila pod Československo do země 

Moravskoslezské, stále v politickém okresu Bílovec a soudním okresu Klimkovice. 

Železnice, procházející obcí byla elektrifikována a přeměněna na tramvajovou trať. 

Elektrický provoz na prvním úseku ze Svinova do Vřesiny byl zahájen v roce 1947 novou 

tramvajovou linkou č. 6 s intervalem 40 minut. V úseku Vřesina – Kyjovice-Budišovice 

zůstala zachována parní doprava. Elektrizace zbývajícího úseku byla dokončena v roce 

1948. 

Od roku 1949 byl zrušen soudní okres Klimkovice, Vřesina nadále patřila do okresu 

bíloveckého, nyní v rámci Ostravského kraje. 

V letech 1958-1959 byla v Ostravě-Porubě vybudována nová tramvajová trať po 

současných ulicích Opavská a 17. listopadu na smyčku Vřesinská, kde navázala na 

dosavadní kyjovickou linku. Tím byl otevřen přístup na rostoucí porubské sídliště. 

V roce 1960 se odehrála pro Vřesinu další, velmi významná, změna v jejím správním 

zařazení. Protože byl zrušen okres Bílovec (a nebyl vytvořen okres Ostrava-venkov) byla 

Vřesina přičleněna (jako poslední, okrajová obec) k okresu Nový Jičín, nyní v rámci 

Severomoravského kraje. To bylo pro obyvatele Vřesiny velmi nevýhodné – do Nového 

Jičína je to asi 40 km, spojení zajišťuje autobusová linka jen několikrát během všedního 

dne. 

Tento stav trval až do roku 2007, nyní je Vřesina součástí okresu Ostrava-město, ale 

stále zůstává příslušná pod okresní soud a okresní státní zastupitelství v Novém Jičíně. 

Změna je dána vyhláškou č. 513/2006 Sb., ze dne 3. 11. 2006, kterou se mění vyhláška 

č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky. Kromě toho, že si obyvatelé 

obce museli vyměnit veškeré doklady, si nyní vyřizují správní věci na Magistrátu města 

Ostravy (s výjimkou stavebního úřadu – viz dále). 

V roce 1998 byl v obci dostavěn kostel sv. Antonína Paduánského, obec však stále patří 

k farnosti Ostrava-Poruba. 

Vřesinským rodákem je národní buditel Kazimír Tomášek, který se podílel koncem 

19. století na rozvíjení českého kulturního a národního života v českých a slezských 

vesnicích. Na území Vřesiny se nachází jediná nemovitá kulturní památka, která je 

evidována ve státním seznamu. Touto památkou je kaple. [1, 6, 21, 43, 45, 53] 



 

 24 

3.2 Poloha obce 

Vřesina je slezskou obcí v okrese Ostrava-město v Moravskoslezském kraji 

(viz obr. 3.1). 

Obec Vřesina leží v mírné pahorkatině, kolem historického jádra obce se nacházejí 

zemědělsky obhospodařované plochy. 

Obec Vřesina má členité katastrální území, přibližně v západovýchodním směru 

procházejí dvě údolí – údolí říčky Porubky a údolí potoka Záhumeničky. V roce 2007 

povodeň poškodila bezprostřední okolí toku, jedná se o záplavové území, které nelze 

zastavět.  

Údolím Porubky vede silnice číslo III/4692, která spolu s navazující silnicí číslo 

III/4993 tvoří dopravní kostru obce. Tímto údolím také vede tramvajová trať ostravské 

MHD. 

Vlastní zástavba obce se rozprostírá na obou stranách údolí říčky Porubky, na svazích 

nad její údolní nivou, a tvoří tři oddělené části. První částí je jižní část, která je původní 

zástavbou obce, další částí je severní část – Nová Plzeň (na levém břehu Porubky). Tato 

část vznikla po 2. světové válce a územně souvisí s Krásným Polem. Poslední částí je 

západní část – Za Dvorem, představující vilovou zástavbu (viz příloha č. 1). 

Na hranici Vřesiny a Klimkovic leží osada Mexiko a na jihozápadě zasahuje na území 

Vřesiny areál Jodových sanatorií Klimkovice. 

K 1. 1. 2013 plošná výměra obce činí 865 ha. Na území obce Vřesina se nachází 

zemědělské a lesnické plochy (orná půda, zahrady, trvalé travnaté porosty, zemědělská 

půda, lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy). Hustota zalidnění je 

329 obyvatel/km2. [17, 21, 43, 52] 
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Obr. 3.1 Poloha obce 

 

Zdroj: http://www.vresina.cz/informace-o-obci/. 

3.3 Symboly obce 

Mezi symboly obce patří znak obce a vlajka obce. 

Znak obce tvoří zelený štít se stříbrným květem vřesu se zlatou bliznou a zlatými 

kališními lístky (viz obr. 3.2). 

Vlajku obce tvoří zelený list, na jehož středu je bílý květ vřesu se žlutou bliznou 

a žlutými kališními lístky (viz obr. 3.3). [21] 

Obr. 3.2 Znak obce 

 
Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=500291. 
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Obr. 3.3 Vlajka obce 

 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=500291. 

3.4 Specifika, SWOT analýza, spolky a politické strany v obci 

V této části podkapitoly se zabývám nejprve specifiky v obci. Dále následuje SWOT 

analýza, spolky a politické strany v obci. 

3.4.1 Specifika Vřesiny 

Vřesina je na rozdíl od mnoha jiných obcí, specifickou obcí. Na příkladu složitého 

vývoje jejího územně-správního zařazení to bylo prokázáno v kapitole 3.1. 

Prvním ze specifik – urbanistického charakteru – je, že Vřesina je fakticky rozčleněna 

do 3 sídelních částí a navíc nemá vytvořené přirozené centrum a nenachází se v ní 

náměstí. 

Za 50 let se v obci velmi změnila demografická struktura. Ubývá obyvatel, kteří se ve 

Vřesině narodili – v současné době je v obci jen 10 % rodáků. Lidé, kteří se v posledních 

letech do Vřesiny stěhují, se navzájem neznají a nemají dosud vytvořen patřičný vztah 

k obci. 

Specifikem je i to, že k dopravě do Ostravy mohou lidé využít autobusy i tramvaje. Tím, 

že lidé mohou využít k dopravě tramvaje, se Vřesina liší i od okolních obcí (např. 

Krásného Pole nebo Klimkovic).  

Vřesina je i specifická tím, že lokalita Mexiko se polovinou nachází na území Vřesiny a 

druhou polovinou na území Klimkovic. Část Hlubočice naopak stavebně splývá 

s Krásným Polem (dnes součástí Ostravy). Mimo intravilán leží na hranici s Porubou areál 

Skalka. Na tomto místě je možné zúčastnit se v zimních měsících výuky lyžování nebo 

snowboardingu.2 V letních měsících jsou zde pořádány příměstské tábory pro děti  

                                                 
2 http://www.skalkaostrava.com/zima/zakladni-informace/. 
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od 5 do 13 let. Dále jsou k dispozici atrakce pro děti a pro dospělé je k dispozici Beach 

volleyball.3  

Na území obce se každoročně uskutečňuje Vítání jara, kdy se vydává průvod školní 

mládeže, aby spolu s kamarády, rodiči i občany Vřesiny doprovodili Mařenu a Mařáka na 

jejich poslední cestě kolem obce a slavným „súdem“ se s nimi rozloučili, aby tímto 

způsobem přivítali jaro.4 Kromě této události se na Vřesinské strži uskutečňují 

motoristické závody, které ale kvůli výstavbě prodloužené silnice Rudné časem zaniknou. 

Co se týče kultury, v roce 1960 bylo vybudováno letní kino Lesana v části obce Nová 

Plzeň pro 385 sedících diváků. Letní kino bylo prvním širokoúhlým letním kinem 

v tehdejším Severomoravském kraji. V roce 1992 byla v kině promítána československá 

předpremiéra amerického filmu Moucha a jako první v České republice se ve vřesinském 

letním kině promítal film Zdeňka Trošky – Slunce, seno, erotika. Letní kino ale ukončilo 

promítání v roce 1996. 

Vřesina má i určitou spojitost s Klimkovicemi. Na území obce se totiž nachází 

technologické zařízení Sanatoria Klimkovice. 

V současné době se staví přes katastr obce nová rychlostní komunikace z Ostravy do 

Opavy, po jejím dokončení se zřejmě omezí provoz na stávajících komunikacích. 

Na území Vřesiny se také nachází zahrádky a 52 zahradních chatek. Zahrádky se 

nachází u nádraží tramvajové zastávky, za bývalou prodejnou Jednoty a velká 

zahrádkářská kolonie se nachází v lokalitě Cípky. Větší seskupení chatek je např. podél 

ulice Vřesová, v lokalitě na Mexiku, na ulici Plzeňská. To je typický znak příměstského 

sídla (v tomto případě příměstského sídla Ostravy). 

3.4.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která umožňuje identifikovat silné stránky (Strenghts), slabé 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Jejím úkolem je 

ukázat na možné problémy a specifikovat potřebné kroky k jejich odstranění – formulovat 

strategii. 

Ze SWOT analýzy, která mi byla dána k dispozici, jsem se rozhodla vybrat pár příkladů 

ze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

                                                 
3 http://www.skalkaostrava.com/leto/zakladni-informace/. 
4 Vřesinské noviny, duben 2013. 
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Silné stránky 

- blízkost města Ostravy, 

- ve „špičku“ dobrá dostupnost Ostravy městskou hromadnou dopravou (tramvaj, 

autobus), 

- blízkost pracovních příležitostí, 

- plynofikace obce, 

- špičkové vybavení školy, školky, 

- relativně nadprůměrná kvalita životního prostředí, které není nadměrně 

narušováno závažnějšími zdroji znečištění, 

- citové vazby určité části občanů k obci a k historickým kořenům, 

- velký zájem o výstavbu rodinných domků, 

- kostel (centrum věřících lidí), 

- sportovní areál U Opusty. 

Slabé stránky 

- snižovaný podíl původního obyvatelstva mající za následek chybějící citové vazby 

k okolnímu prostředí i mezi spoluobčany k sobě navzájem, znamenající absenci 

zájmu o společné dění, 

- chybějící informace o stavu a reálné hodnotě majetku obce, 

- nevyužití bezprostředního sousedství lázní na katastrálním území Klimkovice, 

- nedořešené vlastnické vztahy obce k nemovitostem, především místním 

komunikacím, 

- nedisciplinovanost a netolerance občanů vůči svým sousedům (topení pevnými 

neekologickými palivy, odpadky, obtěžování hlukem, zvláště ve svátek), 

- malá podpora drobného a středního podnikání v obci, 

- chybí vybudované přirozené centrum obce, 

- ztratil se již vesnický charakter obce Vřesina, stává se satelitem Ostravy, 

- horší úroveň spojení do sousedních Klimkovic, žádné spojení veřejnou dopravou 

do Krásného Pole, 

- absence estetického vnímání při „zkrášlování“ obce, 

- nevyužívání dotačních peněz ze strukturálních fondů EU. 
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Příležitosti 

- navázání těsnější spolupráce se sousedními obcemi a regiony formou výměny 

informací a účasti na „přeskatastrálních“ projektech, 

- vybudování krajinářského parku včetně naplňování koncepce tvorby krajiny dle 

platného územního plánu, 

- zahájení přípravy k provedení komplexních pozemkových úprav na katastrálním 

území Vřesina u Bílovce – řešení přístupnosti krajiny a zemědělských pozemků 

polními cestami, 

- zkvalitnění estetické hodnoty obce, 

- rozšiřování kanalizační sítě včetně rekonstrukcí stávajících sítí, 

- podpora budování polních cest, chodníků a pěšin v rámci zpřístupnění krajiny, 

- působit na vlastníky (nájemce) neobdělávaných pozemků trvalých travních porostů 

v lokalitách „Nad Kačákem“, „Za Opustou“, „Pod Strakošem“,“ V Důlku“ 

k pravidelnému kosení, 

- podpora hromadné dopravy (i ve smyslu kratších intervalů v dopravě) 

a zkvalitnění integrovaného dopravního systému, 

- rekonstrukce a opravy místních komunikací s ohledem na jejich funkčnost 

a využívání s chodníky v krizových úsecích, 

- iniciovat a podporovat rozvoj informačních systémů území (webové stránky, 

brožury, mapy, značení území) pro zlepšení informovanosti občanů a návštěvníků, 

- využití zajímavých lokalit k budování odpočívadel, vycházkových stezek, 

vyhlídek, 

- iniciovat širokou diskusi místní veřejnosti o změnách vzhledu obce a okolní 

krajiny, 

- zpracování seznamu dochovaných místních pamětihodností (místního významu), 

- výběr vhodných lokalit pro budoucí rodinnou (bytovou) zástavbu v rámci územně 

plánovací dokumentace, 

- výběr pozemků pro různé typy bytové výstavby, 

- udržení poskytování základní zdravotnické péče v místě, 

- zapojení a využívání občanů vedených na pracovním úřadě pro pomocné práce na 

obci – vypracování plánu prací potřebných pro obec, 

- využít vybavení základní školy k doplnění vzdělání občanů (např. jazykové 

a počítačové kurzy), 

- inovovat tradičního „Mařáka“ včetně zlepšení jeho propagace, 
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- podpora iniciativ jednotlivých občanů, spolků a organizaci při jejím 

organizováním celoobecních akcí. 

Hrozby 

- dá se očekávat konflikt při prosazování obnovy ekologické stability krajiny 

s vlastníky pozemků, 

- neochota vlastníků k prodeji pozemků, které jsou v územním plánu určené pro 

zástavbu, 

- podceňování kvalitní přípravy a potřeby projektů, 

- dá se očekávat zvětšený nezájem o věci veřejné novými občany Vřesiny, 

- vybudováním prodloužené Rudné se zhorší životní prostředí (hluk), 

- „přelidnění“ obce, větší obecná kriminalita, 

- zvýšený provoz osobních automobilů. 

3.4.3 Spolky a politické strany v obci 

V obci existují tyto spolky: 

1. FC Vřesina, 

2. Dělnická tělocvičná jednota, 

3. Kostelní jednota, 

4. Sbor dobrovolných hasičů, 

5. Myslivecké sdružení, 

6. Svaz zahrádkářů, 

7. Klub důchodců, 

8. Albatros, vodní skauti Vřesina. 

Mezi politické strany, které jsou ve Vřesině zastoupeny, patří: 

1. ODS, 

2. KDU-ČSL, 

3. KSČM, 

4. ČSSD. 

Tyto politické strany jsou místními organizacemi, mají své zázemí v obci. 

Kromě těchto uvedených politických stran se mezi ně řadí ještě TOP 09 a občanská 

sdružení PROSPERITA a Sdružení nezávislých kandidátů. [25, 31, 32, 51, 52] 
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3.5 Vybavenost obce, služby, kultura, sport 

Nyní se zaměříme na vybavenost v obci, služby, kulturu a sport. 

3.5.1  Vybavenost obce 

Vybavenost obce tvoří: 

- pošta, 

- veřejný vodovod, 

- plynofikace, 

- kanalizace, 

- úložiště odpadu, 

- Sbor dobrovolných hasičů, 

- obecní policie. 

Obec si zřídila obecní policii, která se nachází v budově obecního úřadu. Obecní policie 

je financována z rozpočtu obce. Policie měří rychlost v obci, zajišťuje bezpečnost při 

akcích obce (Den obce, Mařák apod.) a vykonává obchůzky po obci. 

Dále je Vřesina vybavena vzdělávacími zařízeními, která zahrnují mateřskou a základní 

školu. Mateřská škola nabízí dětem seznámení s anglickým jazykem, pohybové hrátky, 

logopedii ve spolupráci s klinickým logopedem, kluby pro rodiče, veselé lyžování, 

plaveckou výuku, divadla, plesy, výlety a mnohé jiné aktivity. Základní školu mohou žáci 

navštěvovat pouze od 1.-5. ročníku. Základní škola taktéž nabízí žákům různé aktivity. 

Mezi tyto aktivity patří např. výtvarný kroužek, keramika, kroužek angličtiny, školní 

výlety, sportovní aktivity, ozdravný pobyt apod. 

3.5.2 Poskytované služby 

Na území obce jsou provozovány obchody s potravinami. Jednota COOP byla 

v minulém roce částečně zrekonstruována a 10. 10. 2013 znovu otevřena. Nově postavený 

obchod Hruška byl otevřen 1. 11. 2013 a vznikl z chátrající budovy nedostavěného 

„stravovacího střediska“. Další prodejnou jsou potraviny na ulici Topolová, které byly 

zrekonstruovány, a přibyla k nim ještě restaurace. Dále na území obce jsou v provozu 

květinářství, zahradnictví a autoservisy. Ve Vřesině jsou také poskytovány služby 

ubytovacích a restauračních zařízení, zdravotnické služby. Obec také pronajímá k různým 

akcím Dům zahrádkářů. 
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Je možné využít tato ubytovací zařízení: 

1. penzion Motýlek, 

2. penzion Dukát, 

3. penzion V Hájku, 

4. motel Muraty. 

Obyvatelé mohou navštěvovat restauraci Na Růžku, restauraci na hřišti U Opusty, 

restauraci U Buroně na Mexiku. 

Obec Vřesina pronajímá Dům zahrádkářů k akcím pro veřejnost nebo k soukromým 

akcím. Kapacita činí zhruba 120 osob. Ceník pronájmu se liší od typu akce, od doby 

trvání akce a podle toho zda lidé jsou občany Vřesiny nebo občany jiné obce nebo města. 

V případě konání svatby občanů Vřesiny na 1 den by pronájem vyšel na 1 500 Kč, pohřeb 

na 1 000 Kč, ples na 3 000 Kč a ostatní akce na 1 000-1 200 Kč. 

V případě zdravotního problému se obyvatelé obce mohou obrátit na ordinaci 

praktického lékaře pro dospělé, ordinaci praktického lékaře gynekologa. Praktický lékař 

pro děti a dorost ordinuje v Krásném Poli. 

Obec je také vybavena knihovnou. V knihovně se nachází 3 210 knih, z toho je 794 knih 

naučných a 2 416 knih krásné literatury. Obyvatelé si mohou půjčovat časopisy, 6 různých 

časopisů jsou pro dospělé a 9 časopisů pro děti. 

3.5.3 Kulturní aktivity 

Kulturní život ve Vřesině zahrnuje každoročně pořádaný Den obce a Vítání jara. 

V minulém roce se uskutečnily např. Dětský ples v Domě zahrádkářů, Vřesinský obecní 

ples v Domě zahrádkářů, Koncert vřesinských talentů v Domě zahrádkářů, Rozsvícení 

vánočního stromu, Vánoční jarmark, Vánoční koncert, Půlnoční mše svatá, Pivní slavnosti 

na Skalce, Myslivecké odpoledne, Pohádkový les, na Skalce Víkend čertovských 

radovánek, diskotéka i karaoke. Také se uskutečňuje 1x ročně Setkání jubilantů a 2x ročně 

Vítání občánků. 

Došlo k obnovení Dramatického kroužku pro dospělé a mládež ve Vřesině, jehož 

účastníci se scházejí v Domě zahrádkářů. Jedná se o aktivitu převážně přistěhovalých a již 

přizpůsobených obyvatel Vřesiny. 
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3.5.4 Sport 

Na území obce jsou k dispozici travnatá hřiště, tělocvična, tenisové kurty, nafukovací 

hala, badmintonová hala a sjezdovka na Skalce. 

V obci se uskutečňují pravidelně fotbalové zápasy. Další sportovní aktivitou, kterou je 

možné na území Vřesiny provozovat, je tenis a stolní tenis, lední hokej, aerobik, cvičení 

s dětmi. Obyvatelé se mohou v rámci sportovních aktivit zúčastnit výuky lyžování a 

snowboardingu. [18, 20, 22, 30, 41, 42, 48, 52] 

3.6 Demografické aspekty 

Nejprve se zde nachází tabulka týkající se stavu obyvatel obce Vřesina. Zároveň stav 

obyvatelstva Vřesiny srovnávám s Krásným Polem, Klimkovicemi a Ostravou 

(viz tab. 3.1). 

Dále následuje tabulka ohledně vývoje počtu obyvatel Vřesiny za 5 let 

(viz tab. 3.2). 

Následně jsem se zaměřila na vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel 

(viz tab. 3.3), vývoj počtu narozených a zemřelých v obci Vřesina (viz tab. 3.4), počet 

sňatků a rozvodů obyvatel Vřesiny (viz tab. 3.5). 

V další části podkapitoly se zabývám věkovou strukturou obyvatel (viz tab. 3.6), 

rodinným stavem (viz tab. 3.7), hospodařícími domácnostmi (viz tab. 3.8), ekonomickou 

aktivitou obyvatel (viz tab. 3.9). 

Na závěr podkapitoly jsem zkoumala vyjížďku do zaměstnání a škol 

(viz tab. 3.10), dojížďku do zaměstnání a škol (viz tab. 3.11), počet obyvatel podle 

národnosti (viz tab. 3.12), podle náboženské víry (viz tab. 3.13), podle nejvyššího 

ukončeného vzdělání (viz tab. 3.14). Také jsem se zabývala domovním fondem (viz  

tab. 3.15, tab. 3.16) a obydlenými byty v obci (viz tab. 3.17, tab. 3.18). 

Všechny analyzované údaje počínající věkovou strukturou a končící nejvyšším 

ukončeným vzděláním se vztahují k 26. 3. 2011. Údaje týkající se domovního fondu a 

obydlených bytů se vztahují k 1. 3. 2001 a k 26. 3. 2011. 
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Tab. 3.1 Stav obyvatel 

rok 
Obec 

1869 1900 1930 1961 1991 2001 2011 

Vřesina  545  715  1 186  1 682  2 328  2 337  2 693 
Krásné Pole* 497 816 1 274 1 643 1 898 2 101 2 730 
Klimkovice 2 531 2 979 3 877  3 495  3 628 3 770 4 165 
Ostrava 38 598  144 550  219 528  254 297 327 371 316 744 296 224 

*Od roku 1976 součást Ostravy. 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, I. díl, Český statistický úřad, 2006, 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Ve výše uvedené tabulce vidíme, že počet obyvatel Vřesiny v souvislosti s vybranými 

roky, kdy proběhlo sčítání lidu, domů a bytů, se zvyšuje, stejně jako se většinou zvyšuje 

počet obyvatel ostatních vybraných obcí. Výjimku tvoří statutární město Ostrava, kdy se 

sice počet obyvatel v minulosti zvyšoval, ale od roku 1991 zaznamenáváme pokles 

obyvatel. 

Jak už bylo uvedeno výše, v této části podkapitoly se zaměřujeme na vývoj počtu 

obyvatel Vřesiny za 5 let. 

Tab. 3.2 Vývoj počtu obyvatel v obci (k 31. 12.) 

Rok 
2008 2009 2010 2011 2012 

2 605 2 684 2 744 2 780 2 847 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0806.xls. 

V tabulce se nachází vývoj počtu obyvatel od roku 2008 do 2012. Je zde patrné, že 

nárůst obyvatel v jednotlivých letech není až tak výrazný. Od roku 2008 do roku 2012 se 

tento počet zvýšil o 242 obyvatel. 

V této části podkapitoly je rozebrán vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých 

obyvatel taktéž od roku 2008 do roku 2012. 

Tab. 3.3 Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel 

Rok přistěhovalí vystěhovalí 
migrační 
přírůstek 

2008 95 42 53 
2009 113 32 81 
2010 88 24 64 
2011 81 49 32 
2012 132 61 71 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0806.xls. 
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V tabulce vidíme počet přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel včetně migračního 

přírůstku. Nejvíce obyvatel se do Vřesiny přistěhovalo v roce 2012 s počtem 132 obyvatel 

a nejméně obyvatel o rok dříve s počtem 81 obyvatel. Naopak nejvíce obyvatel se 

odstěhovalo v roce 2012. Tento počet činil 61 obyvatel. Nejméně obyvatel se odstěhovalo 

v roce 2010. Jejich počet tvořil 24 obyvatel. 

Nyní se budeme věnovat nepříliš pozitivní problematice obyvatelstva. Zaměříme se na 

obyvatelstvo ve Vřesině narozené a zemřelé. 

Tab. 3.4 Vývoj počtu narození a úmrtí 

Rok narození zemřelí 
přirozený 
přírůstek 

2008 21 21 - 
2009 28 30 -2 
2010 19 23 -4 
2011 21 31 -10 
2012 19 23 -4 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.czso.cz/cz/obce_d/pohyb/cz0806.xls. 

Vývoj počtu narozených a zemřelých se pohybuje v jednotlivých letech přibližně kolem 

stále stejných hodnot. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2009. Nejméně dětí se narodilo 

v roce 2010 a 2012, kdy počty narozených dětí dosahují stejných hodnot. Nejvíce úmrtí 

bylo zaznamenáno v roce 2011 a nejméně úmrtí v roce 2008. 

Nyní se podíváme na sňatky a rozvody obyvatel Vřesiny.  

Tab. 3.5 Sňatky a rozvody 

Rok sňatky rozvody 
2008 16 9 
2009 15 5 
2010 8 3 
2011 10 6 
2012 15 12 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.czso.cz/cz/obce_d/srp/cz0806.xls. 

Počet sňatků za jednotlivé roky dosahuje hodnoty maximálně 16 sňatků obyvatelů 

Vřesiny za rok, počet rozvodů dosahuje hodnoty maximálně 12 rozvodů za rok. Nejvíce 

sňatků se uskutečnilo v roce 2008 s počtem 16 sňatků a naopak nejméně sňatků se 

uskutečnilo v roce 2010 s počtem 8 sňatků. K největším počtům krachu manželství došlo 

v roce 2012 se zmiňovaným počtem 12 rozvodů za rok, k nejmenším počtům krachu 

manželství došlo v roce 2010 se 3 rozvody. 
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Nyní se zaměříme na věkovou strukturu obyvatel. 

Tab. 3.6 Věková struktura 

Věk celkem muži ženy 
0-14 409 208 201 
15-19 162 75 87 
20-29 280 153 127 
30-39 378 175 203 
40-49 399 210 189 
50-59 398 187 211 
60-64 187 93 94 
65-69 172 76 96 
70-79 185 86 99 
80 a více let 110 42 68 
Obyvatelstvo celkem 2 693 1 311 1 382 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Věková struktura obyvatel je v tabulce rozdělena do 10 skupin.  

Nejvíce evidovaných obyvatel k výše uvedenému datu je ve věku 0-14 let. V tomto věku 

převažují muži nad ženami. Následuje obyvatelstvo ve věku 40-49 let a 50-59 let. 

Nejméně evidovaných obyvatel je ve věku 80 a více let, v tomto případě převažují ženy 

nad muži. 

Nyní se budeme zabývat rodinným stavem obyvatel Vřesiny. 

Tab. 3.7 Rodinný stav 

Stav celkem muži ženy 
Svobodní, svobodné 939 509 430 
Ženatí, vdané 1 400 691 709 
Rozvedení, rozvedené 168 71 97 
Vdovci, vdovy 180 38 142 
Obyvatelstvo celkem 2 693 1 311 1 382 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Údaje nám ukazují, že v obci převažuje obyvatelstvo ve svazku manželství, další 

v pořadí jsou svobodní, vdovci a vdovy a na posledním místě jsou rozvedení. 

Jak už bylo výše uvedeno, následují hospodařící domácnosti, které jsou tvořené 

1 rodinou, 2 a více rodinami, domácnostmi jednotlivců a vícečlennými nerodinnými 

domácnostmi. 
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Tab. 3.8 Hospodařící domácnosti podle typu 

Tvořené 1 rodinou 754 
bez závislých dětí 368 

úplné 
se závislými dětmi 271 
bez závislých dětí 62 

v tom 
neúplné 

se závislými dětmi 53 
Tvořené 2 a více rodinami 15 
Domácnosti jednotlivců 228 
Vícečlenné nerodinné domácnosti 39 
Hospodařící domácnosti celkem 1 036 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Zde vidíme, že převažují hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou. Jejich počet činí 

754 domácností. Do těchto domácností se zahrnují úplné a neúplné rodiny bez závislých 

dětí a se závislými dětmi. Následují domácnosti jednotlivců s počtem 228 domácností, 

vícečlenné nerodinné domácnosti s počtem 39 domácností a na posledním místě jsou 

domácnosti tvořené 2 a více rodinami s počtem 15 domácností. Celkový počet činí 

1 036 hospodařících domácností. 

Dále následují údaje týkající se ekonomické aktivity obyvatel. Obyvatelstvo se dělí na 

ekonomicky aktivní, v tom jsou zahrnutí zaměstnaní a nezaměstnaní, na ekonomicky 

neaktivní, v tom jsou zahrnutí nepracující důchodci, žáci, studenti, učni, a na osoby 

s nezjištěnou ekonomickou aktivitou. 

Tab. 3.9 Ekonomická aktivita 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Ekonomická aktivita celkem muži ženy 
Ekonomicky aktivní celkem 1 294 713 581 

zaměstnaní 1 191 650 541 
zaměstnanci 904 464 440 
zaměstnavatelé 70 52 18 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání pracující na vlastní 

účet 
148 102 46 

pracující důchodci 58 38 20 
ze 
zaměstnaných ženy na mateřské 

dovolené 
18 - 18 

v tom 

nezaměstnaní 103 63 40 
Ekonomicky neaktivní celkem 1 323 565 758 

nepracující důchodci 638 256 382 
z toho 

žáci, studenti, učni 439 214 225 
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 76 33 43 
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V obci je ekonomicky aktivních 1 294 obyvatel, z toho je 1 191 zaměstnaných a 

103 nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních je 1 323 obyvatel, z toho je 

638 nepracujících důchodců a 439 žáků, studentů a učňů. V obci jsou také osoby 

s nezjištěnou ekonomickou aktivitou s počtem 76 obyvatel. 

Obyvatelstvo obce vyjíždělo do zaměstnání v rámci obce, do jiné obce okresu, do jiného 

okresu kraje, do jiného kraje nebo do zahraničí. Studenti vyjížděli za studiem v rámci 

obce nebo mimo obec. 

Tab. 3.10 Vyjížďka do zaměstnání a škol 

Vyjíždějící do zaměstnání 531 
v rámci obce 26 
do jiné obce okresu 444 
do jiného okresu kraje 40 
do jiného kraje 15 

v tom 

do zahraničí 6 
Vyjíždějící do škol 227 

v rámci obce 36 
v tom 

mimo obec 191 
Vyjíždějící celkem 758 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Z tabulky je zřejmé, že počet zaměstnaných osob vyjíždějících do zaměstnání mimo 

obec činil 505 zaměstnaných osob. Nejvíce obyvatel vyjíždělo do jiné obce okresu. Také 

je dobré zmínit, že obyvatelé obce vyjížděli za zaměstnáním i do zahraničí. 

Tyto zaměstnané osoby vyjížděly z obce do jiné obce okresu, tedy do Klimkovic, 

Ostravy, Velké Polomi a Vratimova. Dále zaměstnané osoby vyjížděly do jiného okresu 

kraje, tedy do Karviné, Opavy, Nového Jičína, Bruntálu a Frýdku-Místku. Také tyto 

osoby vyjížděly za zaměstnáním do jiného kraje, tedy do Jihomoravského kraje, 

Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje, Středočeského kraje, Olomouckého kraje, 

hlavního města Prahy. Zaměstnané osoby vyjížděly za zaměstnáním z obce i do zahraničí, 

konkrétněji do Německa a Spojeného království. 

K výše uvedenému datu z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel pracovalo 

686 obyvatel ve Vřesině, 505 obyvatel vyjíždělo za zaměstnáním mimo obec. Z tohoto 

počtu vyjíždělo do Ostravy za zaměstnáním 430 obyvatel. 

Do škol vyjíždělo 227 obyvatel obce. Více obyvatel však vyjíždělo do škol mimo obec. 

Obyvatelstvo vyjíždějící do škol mimo obec vyjíždělo do Jihomoravského kraje, 

Zlínského kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, hlavního města Prahy, do 
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Švédska a Spojeného království. V rámci Moravskoslezského kraje vyjíždělo obyvatelstvo 

do okresů Nový Jičín, Karviná, Opava a do obcí Klimkovice a Ostrava. 

Tab. 3.11 Dojížďka do zaměstnání a škol do obce 

Dojíždějící do zaměstnání 26 
z jiné obce okresu 15 
z jiného okresu kraje 10 v tom 
z jiného kraje 1 

Dojíždějící do škol 5 
z jiné obce okresu  4 

v tom 
z jiného okresu kraje 1 

Dojíždějící celkem 31 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Z tabulky vyplývá, že dojíždějících osob do zaměstnání a do škol je 31 dojíždějících 

osob. Z toho do zaměstnání dojíždělo 26 zaměstnaných osob a do škol 5 osob. 

Zaměstnané osoby dojížděly do Vřesiny za zaměstnáním z obcí Olbramice, Ostrava, 

Zbyslavice, z okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a z Olomouckého kraje. 

Musím ale zmínit, že je velice nereálné, aby v obci bylo zaměstnáno 712 osob včetně 

dojíždějících. Takový je ale statistický údaj. 

Osoby dojíždějící do Vřesiny do škol dojížděly z obcí Horní Lhota, Ostrava a okresu 

Opava. 

V této části se podíváme na obyvatelstvo podle národnosti, náboženské víry, nejvyššího 

ukončeného vzdělání, vyjížďky za prací a škol, domovní fond a obydlené byty. 

V obci Vřesina ke dni 26. 3. 2011 byly evidovány národnosti české, moravské, slezské, 

slovenské, německé, polské. Kromě toho určitý počet obyvatel svou národnost neuvedl. 

Tab. 3.12 Obyvatelstvo podle národnosti 

Národnost celkem muži ženy 
česká 1 850 881 969 
moravská 149 75 74 
slezská 34 20 14 
slovenská 30 15 15 
německá 1 - 1 
polská 2 - 2 
neuvedeno 531 268 263 
Obyvatelstvo celkem 2 693 1 311 1 382 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 
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Z této tabulky jsme zjistili, že největší počet obyvatelů, který uvedl národnost, je české 

národnosti s počtem 1 850 obyvatelů. Poté následuje moravská národnost. Také zde 

vidíme, že 531 obyvatel svou národnost neuvedlo. 

Ve Vřesině bylo také evidováno obyvatelstvo se slovenskou, německou a polskou 

národností. 

Co se týče náboženské víry v obci část obyvatelstva je věřících, kteří se nehlásí k žádné 

církvi ani náboženské společnosti, část obyvatelstva je věřících, hlásící se k různým 

církvím a náboženským společnostem, část obyvatelstva je bez náboženského vyznání 

a část obyvatelstva náboženskou víru neuvádí. 

Tab. 3.13 Obyvatelstvo podle náboženské víry 

Náboženská víra celkem muži ženy 
Věřící – nehlásící se k žádné 
církvi ani náboženské společnosti 

200 96 104 

Věřící – hlásící se k církvi, 
náboženské společnosti 

539 236 303 

Církev římskokatolická 446 195 251 
Církev československá 
husitská 

8 5 3 

Českobratrská církev 
evangelická 

10 3 7 
z toho 

Náboženská společnost 
Svědkové Jehovovi 

2 - 2 

Bez náboženské víry 848 446 402 
Neuvedeno 1 106 533 573 
Obyvatelstvo celkem 2 693 1 311 1 382 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

V této tabulce jsou zaznamenány údaje týkající se náboženské víry. Je patrné, že v obci 

Vřesina byl největší počet obyvatel bez náboženského vyznání. Převažoval počet věřících, 

kteří se hlásili k církvi nebo náboženské společnosti než počet věřících nehlásících se 

k církvi ani náboženské společnosti. Někteří obyvatelé neuvedli, zda vyznávají nebo 

nevyznávají náboženskou víru. 

Nyní se zabývám obyvatelstvem podle nejvyššího ukončeného vzdělání. Údaje Vřesiny 

srovnávám s údaji Krásného Pole. 
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Tab. 3.14 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

Vzdělání celkem muži ženy 
Krásné 

Pole 
celkem 

Bez vzdělání 9 4 5 15 
Základní včetně neukončeného 374 122 252 431 
Střední včetně vyučení (bez 
maturity) 

677 388 289 709 

Úplné střední (s maturitou) 610 291 319 609 
Nástavbové studium 58 13 45 51 
Vyšší odborné vzdělání 28 8 20 22 
Vysokoškolské vzdělání 462 249 213 411 
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 2 284 1 103 1 181 2 310 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

Z této tabulky vyplývá, že největší počet obyvatel vystudoval bez maturity, pouze 

s vyučením. Další v pořadí je počet obyvatel, který vystudoval s maturitou. Za ním 

následují obyvatelé, kteří ukončili své vzdělání na vysokých školách. Za zmínku také stojí 

informace, že u určité skupiny obyvatel byla k uvedenému datu nejvyšším ukončeným 

vzděláním základní škola, ať už dokončená nebo nedokončená. 

Ve srovnání s Krásným Polem je zřejmé, že v Krásném Poli ke zmiňovanému datu je 

více obyvatel ve věku 15 a více let. V Krásném Poli mělo větší počet obyvatel ukončené 

střední vzdělání včetně vyučení než počet obyvatel ve Vřesině. Co se týká ukončeného 

vysokoškolského vzdělání ve srovnání s oběma obcemi, obyvatelstva s tímto vzděláním je 

více ve Vřesině. 

Ohledně domovního fondu se zaměříme na počet domů v obci, na obydlené domy 

v rozdělení domů podle vlastnictví domů a podle období výstavby nebo rekonstrukce 

domů ke dni 1. 3. 2001 a ke dni 26. 3. 2011. Domovní fond zahrnuje rodinné domy, 

bytové domy a ostatní budovy. 
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Tab. 3.15 Domovní fond ke dni 1. 3. 2001 

Obydlené domy 632 
rodinné domy 630 
bytové domy - 

soukromých osob 631 
obce, státu - 

domy podle 
vlastnictví 

stavebního bytového družstva - 
do 1919 23 
1920-1945 60 
1946-1980 390 

z toho 

domy 
postavené 

1981-2001 151 
Domy celkem 696 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/500291?OpenDocument. 

K výše uvedenému datu v obci Vřesina bylo zaevidováno 696 domů, z toho bylo 

obydlených 632 domů. Z těchto obydlených domů bylo zaevidováno 630 rodinných 

domů. Bytové domy ve Vřesině vůbec nebyly. 

Tab. 3.16 Domovní fond ke dni 26. 3. 2011 

 rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Domy obydlené celkem 743 738 - 5 
fyzická osoba 724 720 - 4 
obec, stát 1 - - 1 
bytové družstvo 1 1 - - 

z toho podle 
vlastnictví 
domu spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
9 9 - - 

1919 a dříve 25 25 - - 
1920-1970 260 259 - 1 
1971-1980 171 170 - 1 
1981-1990 94 94 - - 
1991-2000 75 74 - 1 

z toho podle 
období 
výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 2001-2011 106 104 - 2 
Domy celkem 807 800 - 7 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

K datu 26. 3. 2011 bylo zaznamenáno celkem 807 domů v obci. Dále bylo zjištěno, že 

z celkového počtu domů bylo 743 obydlených domů. Opět nebyly ve Vřesině žádné 

bytové domy. 

Co se týče ostatních budov, do nich patří šatny u hřiště U Opusty, penzion Motýlek, 

penzion Dukát, penzion V Hájku a motel Muraty. 

V této podkapitole se zaměříme na obydlené byty v obci ke dni 1. 3. 2001 a  

k 26. 3. 2011. Posuzujeme je z hlediska právního důvodu užívání a z hlediska počtu 
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obytných místností. Rozlišujeme byt ve vlastním domě, v osobním vlastnictví, nájemní 

a družstevní. Počet obytných místností se pohybuje od 1 až po 5 a více obytných 

místností. 

Tab. 3.17 Obydlené byty ke dni 1. 3. 2001 

Obydlené byty celkem 865 
ve vlastním domě 674 
v osobním vlastnictví - 
nájemní 7 

z toho podle 
právního 
důvodu 
užívání člena bytového družstva - 

1 místnost 18 
2 místnosti 154 
3 místnosti 341 
4 místnosti 186 

z úhrnu podle 
počtu 
obytných 
místností 

5 a více místností 156 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/500291?OpenDocument. 

K 1. 3. 2001 ve Vřesině bylo 865 obydlených bytů celkem. Z tohoto počtu lidé bydleli 

v 674 bytech ve vlastním domě a v 7 nájemních bytech. Podle počtu obytných místností 

nejvíce bytů mělo 3 obytné místnosti. 

Tab. 3.18 Obydlené byty ke dni 26. 3. 2011 

 
celkem 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Obydlené byty celkem 966 961 - 5 
ve vlastním domě 753 750 - 3 
v osobním vlastnictví - - - - 
nájemní  29 27 - 2 

z toho právní 
důvod 
užívání bytu 

družstevní 1 1 - - 
1 místnost 14 13 - 1 
2 místnosti 46 45 - 1 
3 místnosti 171 171 - - 
4 místnosti 291 290 - 1 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

5 a více místností 405 403 - 2 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, http://www.scitani.cz/. 

K tomuto datu bylo evidováno celkem 966 bytů. Tento počet tvoří byty v rodinných 

domech a ostatních budovách. Podle právního důvodu užívání bytu lidé nejvíce bydleli 

v bytech ve vlastním domě. Podle počtu obytných místností největší počet bytů měl 5 a 

více místností. 

Obydlené byty v ostatních budovách zahrnují obecní byt u hřiště U Opusty, byty 

v penzionech Motýlek, Dukát, V Hájku a v motelu Muraty. [46] 
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3.7 Kriminalita v obci za rok 2012 

Na území obce Vřesina bylo během roku 2012 zjištěno 56 přestupků, z nichž 17 bylo 

vyřízeno na místě napomenutím, 37 bylo vyřízeno v blokovém řízení ve výši 17 700 Kč 

a 2 přestupky byly oznámeny ke správnímu řízení. V převážné většině se jednalo 

o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obci. Byl zadržen 

1 pachatel trestného činu, na území obce bylo odchyceno 17 zvířat. 

Z výroční zprávy Policie ČR o stavu bezpečnostní situace v katastru obce Vřesiny za 

období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo zjištěno, že za dané období bylo občany oznámeno 

podezření ze spáchání 36 trestných činů, z nichž bylo: 

• 9 trestných činů objasněno, 

• 23 odloženo – neznámý pachatel, 

• u 3 oznámení se nejednalo o trestný čin, 

• 1 oznámení bylo ukončeno jinak. 

Z těchto oznámených podezření spáchání trestných činů bylo: 

• 6 případů vloupáním do rodinných domů, 

• 4 případy vloupáním do ostatních objektů (garáž, kůlna, zahradní chatka), 

• 6 případů vloupání do motorových vozidel, 

• 7 případů krádeží prostých, 

• 2 případy se šetřily jako trestné činy poškozování cizí věci, 

• 1 trestný čin porušování domovní svobody, 

• 1 případ šetření náhlého úmrtí, 

• 8 případů bylo zpracováno ve zkráceném přípravném řízení pro trestné 

činy (ohrožení pod vlivem návykové látky, maření úředního výkonu rozhodnutí, 

podvodné jednání, nebezpečné vyhrožování, zanedbání povinné výživy, ublížení 

na zdraví), 

• 1 trestný čin byl předán k vyšetřování Službě kriminální policie a vyšetřování 

Ostrava pro trestný čin podvodu. 

Na území obce Vřesiny bylo Policií ČR zjištěno a řešeno 108 přestupků, z nichž bylo: 

• 14 proti majetku, 

• 26 proti občanskému soužití, 

• 55 v BESIP projednány v blokovém řízení, 

• 5 dopravních nehod, 
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• 3 prověření oznámení, 

• 5 ostatních. 

V porovnání trestné činnosti v obci za rok 2012 s rokem 2011 bylo zjištěno, že u 

trestných činů došlo k poklesu trestných činností, ze 40 trestných činů z roku 2011 na 

36 trestných činů spáchaných v roce 2012. 

V roce 2011 bylo Policií ČR řešeno 34 přestupků zjištěných a spáchaných na území 

obce, v roce 2012 došlo k velkému nárůstu až na 108 přestupků. [52] 
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4 Analýza správy a ekonomiky obce 

V předcházející kapitole byl popsán správní vývoj obce Vřesina. Zjistili jsme, že 

Vřesina je od roku 2007 součástí okresu Ostrava-město a nadále obec zůstává 

samostatnou obcí. 

V této kapitole se budeme zabývat politickou orientací voličů Vřesiny ohledně voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, voleb do zastupitelstev krajů a zastupitelstev obcí. 

Poté se zaměříme na orgány obce Vřesina, obecní úřad, současné správní zařazení obce, 

majetek obce, finanční analýzu, dotace a poplatky v obci. 

4.1 Politická orientace voličů v obci 

V podkapitole se budeme zabývat politickou orientací voličů v obci. Rozebereme volby 

do Poslanecké sněmovny v letech 2010 a 2013, volby do zastupitelstev krajů v letech 

2008 a 2012 a volby do zastupitelstev obcí v letech 2006 a 2010. 

4.1.1 Volby do Poslanecké sněmovny 

Poslanci do Poslanecké sněmovny se volí na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Funkční období poslanců je čtyřleté. Poslanci jsou voleni na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním podle zásad poměrného 

zastoupení. 

Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. 

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen volič, který je starší 21 let a není 

u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva. Překážkami ve výkonu 

volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

V této souvislosti se budeme zabývat volbami do Poslanecké sněmovny v letech 2010 

a 2013. Volilo se ve 2 volebních okrscích. V následující tabulce je zahrnuta volební účast 

a voliči v seznamu (viz tab. 4.1). 
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Tab. 4.1 Volby do Poslanecké sněmovny 

 2010 2013 
Voliči v seznamu 2 180 2 267 
Volební účast 1 569 1 530 
Volební účast v % 71,97 67,49 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=14 
&xobec=500291&xvyber=8106, 
http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=14 
&xobec=500291&xvyber=8106. 

V roce 2010 mohlo volit 2 180 obyvatel. Volební účast činila 71,97 %. Oproti roku 

2010 se v roce 2013 mohlo účastnit voleb 2 267 obyvatel. V tomto roce volební účast 

činila 67,49 %. 

Dále se zaměříme na výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny (viz tab. 4.2). 

Tab. 4.2 Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny v letech 2010 a 2013 

2010 2013 
Politická 

strana 
Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy v % 

Politická 
strana 

Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy v % 

ODS 374 23,91 ANO 2011 333 22,05 
ČSSD 342 21,86 ČSSD 310 20,52 
TOP 09 211 13,49 KSČM 204 13,50 
VV 173 11,06 KDU-ČSL 165 10,92 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=500291&xvyber=8106, 
http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=500291&xvyber=8106. 

Pro posouzení výsledků jsem si vybrala 4 strany s nejvyšším počtem hlasů. 

V roce 2010 nejvyššího počtu hlasů dosáhla ODS s 23,91 % hlasů. Na dalším místě se 

umístila ČSSD s 21,86 % hlasů, TOP 09 s 13,49 % hlasů a na posledním místě se umístily 

Věci veřejné s 11,06 % hlasů. 

V roce 2013 mezi 4 politické strany s nejvyšším počtem hlasů byly zvoleny politické 

strany, které nebyly zvoleny v roce 2010, s výjimkou ČSSD. Jako vítěznou stranu občané 

Vřesiny zvolili politickou stranu ANO 2011 s 22,05 % hlasů. Dále byla zvolena ČSSD 

s 20,52 % hlasů, KSČM s 13,50 % a KDU-ČSL s 10,92 % hlasů. 
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4.1.2 Volby do zastupitelstev krajů 

Zastupitelstva krajů se volí podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Funkční období zastupitelstva krajů je čtyřleté a volby do zastupitelstev krajů se konají 

tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle 

zásad poměrného zastoupení. 

Volby do zastupitelstev krajů jsou vyhlašovány prezidentem republiky nejpozději 

90 dnů před jejich konáním. 

Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve 

výkonu volebního práva. Překážkou výkonu volebního práva se v tomto případě myslí 

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 

a zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

V souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů se nyní podíváme na volby do 

zastupitelstev krajů roku 2008 a 2012 (viz tab. 4.3). Volilo se ve 2 volebních okrscích. 

Tab. 4.3 Volby do zastupitelstev krajů 

 2008 2012 
Voliči v seznamu 2 130 2 272 
Volební účast 1 058 943 
Volební účast v % 49,67 41,51 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/kz2008/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20081017 
&xkraj=13&xobec=500291, 
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012 
&xkraj=13&xobec=500291. 

V roce 2008 se z 2 130 oprávněných voličů zúčastnilo voleb 1 058 obyvatel, tedy 

49,67 % obyvatel. V roce 2012 se voleb zúčastnilo 943 obyvatel, tedy 41,51 % obyvatel, 

z 2 272 oprávněných voličů. 

Nyní se zaměříme na výsledky hlasování do zastupitelstev krajů v letech 2008 a 2012 

(viz tab. 4.4). 
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Tab. 4.4 Výsledky hlasování do zastupitelstev krajů v letech 2008 a 2012 

2008 2012 
Politická 

strana 
Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy v % 

Politická 
strana 

Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy v % 

ODS 376 35,84 ČSSD 199 22,01 
ČSSD 318 30,31 KSČM 139 15,37 
KDU-ČSL 136 12,96 KDU-ČSL 120 13,27 
KSČM 132 12,58 ODS 110 12,16 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/kz2008/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xkraj=13&xobec=500291, 
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=13&xobec=500291. 

Pro srovnání výsledků hlasování jsem se rozhodla vybrat 4 politické strany s nejvyšším 

počtem hlasů. 

V roce 2008 od vřesinských voličů nejvíce hlasů získala ODS s 35,84 % hlasů. Druhý 

nejvyšší počet hlasů získala ČSSD s 30,31 % hlasů. Dále následovala KDU-ČSL s 

12,96 % hlasů a KSČM s 12,58 % hlasů. 

V roce 2012 se pořadí politických stran částečně změnilo. Nejvíce voličů volilo ČSSD. 

Tato politická strana získala 22,01 % hlasů. Dále následovala KSČM s 15,37 % hlasů, 

KDU-ČSL s 13,27 % hlasů, ODS s 12,16 % hlasů. 

4.1.3 Volby do zastupitelstev obcí 

Zastupitelstva obcí se volí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Funkční období zastupitelstev obcí stejně jako u zastupitelstva krajů je čtyřleté. 

Společné s volbami do zastupitelstva krajů mají volby i to, že volby se konají na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním podle zásad 

poměrného zastoupení. 

Volby do zastupitelstev obcí jsou vyhlašovány prezidentem republiky nejpozději 90 dnů 

před jejich konáním. 

Členem zastupitelstva obce může být zvolen volič, který splňuje podmínky jako volič, 

který usiluje o členství v zastupitelstvu kraje. 

Po tomto úvodu se zaměříme na volby do zastupitelstev obcí, které se uskutečnily v roce 

2006 a 2010 (viz tab. 4.5). Volilo se ve 2 volebních okrscích. 
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Tab. 4.5 Volby do zastupitelstev obcí 

 2006 2010 
Voliči v seznamu 2 052 2 217 
Volební účast 1 160 1 351 
Volební účast v % 56,53 60,94 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=810
4&xobec=500291&xobecnaz=V%F8esina&xstat=0&xvyber=0, 
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=810
6&xobec=500291&xstat=0&xvyber=0. 

Voleb do zastupitelstev obcí v roce 2006 se zúčastnilo 56,53 % voličů. Počet 

oprávněných voličů činil 2 052 voličů. 

Voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010 se zúčastnilo 60,94 % voličů. Počet 

oprávněných voličů činil 2 217 voličů. 

Výsledky hlasování do zastupitelstev obcí se nachází v následující tabulce (viz tab. 4.6). 

Tab. 4.6 Výsledky hlasování do zastupitelstev obcí v letech 2006 a 2010 

2006 2010 
Politická 

strana 
Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy v % 

Politická 
strana 

Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy v % 

SNK 6 813 42,18 SNK 4 557 24,22 
KDU-ČSL 5 225 32,35 KDU-ČSL 4 480 23,81 
KSČM 2 620 16,22 TOP 09 2 153 11,44 
ČSSD 1 494 9,25 ČSSD 2 117 11,25 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=8104&xobec=500291&
xobecnaz=V%F8esina&xstat=0&xvyber=0, 
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=8106&xobec=500291&
xstat=0&xvyber=0. 

V roce 2006 byly na seznamu pouze 4 politické strany. Nejvíce voličských hlasů získalo 

Sdružení nezávislých kandidátů s počtem 42,18 % hlasů. Druhé místo obsadila KDU-ČSL 

s 32,35 % hlasů. Na dalším místě se umístila KSČM s 16,22 % hlasů a na posledním místě 

ČSSD s 9,25 % hlasů. 

V roce 2010 bylo na kandidátní listině více politických stran. Opět jsem ale vybrala 

4 politické strany s nejvyšším počtem hlasů. Nejvyšší počet hlasů získalo Sdružení 

nezávislých kandidátů s 24,22 % hlasů. Na druhém místě se umístila KDU-ČSL s 23,81 % 

hlasů. Následovalo TOP 09 s 11,44 % hlasů a ČSSD s 11,25 % hlasů. [9, 10, 11] 
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4.2 Orgány v obci 

Zde se zaměříme na orgány obce, mezi které patří zastupitelstvo obce a jeho výbory, 

rada obce a její komise a obecní úřad. 

4.2.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce Vřesina má 15 členů a zasedá v Domě zahrádkářů. Zastupitelstvo 

obce není rozloženo podle částí obce. Do zastupitelstva obce na volební období 

2010-2014 bylo zvoleno 13 mužů a 2 ženy.  

V následující tabulce zjistíme průměrný věk všech členů zastupitelstva, průměrný věk 

mužů a žen (viz tab. 4.7). Údaje se vztahují k roku 2010. 

Tab. 4.7 Zastupitelé podle věku a pohlaví 

Věk celkem muži ženy 
do 19 let - - - 
20-24 let - - - 
25-29 let 1 1 - 
30-34 let 2 2 - 
35-39 let 1 - 1 
40-44 let 4 3 1 
45-49 let 2 2 - 
50-54 let 2 2 - 
55-59 let 1 1 - 
60 a více let 2 2 - 
Celkový počet 15 13 2 
Průměrný věk 45,93 46,62 41,50 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&xv=11&xdz=1&xnumnuts
=8106&xobec=500291&xstrana=0, 
http://www.vresina.cz/samosprava/. 

Z tabulky vyplývá, že nejvíce zastoupenou věkovou kategorií je kategorie od 40-44 let. 

Nejméně zastoupenou věkovou kategorií je kategorie 25-29 let, 35-39 let a 55-59 let. 

V poslední době se zastupitelstvo obce na zasedání zabývalo problematikou 

nevýhodného hospodaření obce s rozsáhlými obecními pozemky ve sportovním areálu 

U Opusty. Během rekonstrukce sportovního areálu v letech 2004-2006 obec investovala 

do těchto pozemků několik set tisíc korun a v roce 2007 je poskytla formou věcného 

břemene k bezplatnému používání organizaci DTJ. Není přípustné, aby obec bezplatně 

dlouhodobě poskytla své pozemky organizaci provozující podnikatelskou činnost 

a zároveň vykazovala v hospodaření poměrně vysokou ztrátu. Část ztráty jde sice na vrub 

FC Vřesina, ale jde o tělovýchovnou a společensky vysoce prospěšnou a přínosnou 



 

 52 

činnost. Ztráta by měla být snížena o příjmy z pronájmu obecních pozemků, které slouží 

ke komerční činnosti. Návrh na toto usnesení podpořila většina zastupitelů kromě pana 

starosty a paní místostarostky. I přes jejich nesouhlas bylo toto usnesení přijato. 

Výbory zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014 jsou kontrolní výbor 

a finanční výbor. Oba tyto výbory mají 3 členy. 

4.2.2 Rada obce 

Rada obce se skládá z 5 členů, ze 4 mužů a 1 ženy. Radu obce tvoří starosta, 

místostarosta (v případě rady obce Vřesiny místostarostka) a členové rady. 

Na jednání rady obce ze dne 3. 2. 2014 se rada obce rozhodla poskytnout  

Mgr. Ing. Ladislavu Teterovi prostor pro zřízení provozovny insolvenčního správce 

v budově obecního úřadu, dále se rada obce rozhodla poskytnout dotaci na podporu 

činnosti ve výši 30 tis. Kč Mysliveckému sdružení Vřesina a jako poslední příklad se rada 

obce rozhodla požádat o dotaci na podporu strategického plánování v nižších územních 

samosprávných celcích (obcích) v souladu s plánovanou výzvou dle informace MV ČR ze 

dne 29. 1. 2014. 

Komisemi rady obce pro volební období 2010-2014 jsou Komise pro územní plán 

a rozvoj obce, Komise pro kulturu a Povodňová komise. [23, 24, 28, 29, 44] 

4.3 Obecní úřad 

Postavení a působnost obecního úřadu je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími předpisy. 

Obecní úřad plní úkoly v samostatné a přenesené působnosti. V záležitostech 

samostatné působnosti odpovídá obecní úřad zastupitelstvu obce a radě obce.  

V příloze č. 2 se nachází organizační schéma obce. 

4.3.1 Vnitřní členění obecního úřadu Vřesina 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního 

úřadu. Obecní úřad ve Vřesině se nečlení. 

Starostou obce je Ing. Jiří Kopeň. Místostarostkou je Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. 
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4.3.2 Specifické činnosti zaměstnanců 

Do obecního úřadu je zařazeno 14,5 zaměstnanců obce, kteří vykonávají personalistické, 

ekonomické a obchodní práce, společné provozní, výrobní a řemeslné práce, činnosti 

v oblasti státní správy a samosprávu a ostatní práce. Mezi tyto zaměstnance jsou 

rozděleny následující úseky. 

Personalistické, ekonomické a obchodní práce 

Personalista – vyřizování pracovně-právních vztahů zaměstnanců, zařazování do 

platových tříd podle katalogu prací. 

Mzdový účetní – výpočet výše, koordinace a metodické usměrňování výpočtu, výplaty 

a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy 

daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Účetní – samostatné vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky a její zveřejňování, 

vedení účetních knih, zajišťování inventarizace majetku a závazků. 

Rozpočtář – sestavování rozpočtu obce, kontrola hospodaření podle rozpočtu, 

navrhování rozpočtových změn. 

Finanční referent – zajišťování financování organizace, analýza pohledávek a závazků, 

zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. 

Pokladník – zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání 

a vydávání peněz. 

Společné provozní, výrobní a řemeslné práce 

Správce – udržování zeleně a chodníků na hřbitově a okolí, udržování, mytí a čištění 

smuteční síně, organizace pohřbů ve smuteční síni, správce kulturního zařízení a budovy 

obecního úřadu, otevírání objektu kulturního zařízení nájemcům, dozor nad správným 

využíváním zapůjčeného zařízení, udržování a úklid společných objektů. 

Řidič silničních motorových vozidel – řízení, údržba a běžné úpravy traktoru. 

Knihovnictví, archivnictví 

Knihovník – samostatné zajišťování chodu knihovny, organizování knihovního fondu a 

jeho ochrana, revize knihovních sbírek a zpracování knihovního fondu pro potřeby 

výpůjčního procesu, aktualizace katalogů, základní informační služby. 

Státní správa a samospráva 

Referent společné státní správy a samosprávy – zajišťování výkonu státní správy na 

úseku evidence obyvatel a matriční činnost včetně vyřizování správních řízení, komplexní 
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zajišťování spisové a skartační služby, vyřizování administrativní agendy 

a korespondence, zabezpečení organizačně technických a administrativních prací 

souvisejících s činností finančního a kontrolního výboru, komise pro kulturu, komise pro 

rozvoj obce. 

Referent sociálních věcí – příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování 

odborných agend souvisejících s dávkami sociálními a důchodovými, správní řízení ve 

věci určení zvláštního příjemce vyplácených sociálních a důchodových dávek. 

Referent územního plánování a stavebního řádu – provádění konzultační 

a poradenské činnosti v pozemkové oblasti ve styku s občany, samostatné zajišťování 

odborných činností v oboru pozemkové správy, zajišťování dílčích odborných agend na 

úseku územního plánování a stavebního řádu. 

Ostatní práce 

Dělník čištění – údržba a čištění obecních komunikací a zeleně, údržba a čištění 

kanalizačních zařízení obce, pomocné práce při údržbě obecního majetku. 

Strážník – zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, ochrany 

bezpečnosti osob a majetku. 

Uklízečka – úklid obecního úřadu. [24, 49] 

4.4 Současné správní zařazení 

V souvislosti se současným správním zařazením obce se podíváme na sídlo obce 

s rozšířenou působností, sídlo pověřeného obecního úřadu, magistrát, živnostenský úřad, 

matriční úřad, stavební úřad, obecní policii, Policii ČR, finanční úřad, úřad práce, okresní 

správu sociálního zabezpečení, katastrální úřad, okresní soud a okresní státní 

zastupitelství. 

Sídlo obce s rozšířenou působností a sídlo pověřeného obecního úřadu je v Ostravě. 

Vřesina jako obec spadá pod Magistrát města Ostravy. 

Sídlo živnostenského úřadu pro obec Vřesina je v Magistrátu města Ostravy. 

Matriční úřad je umístěn v budově Obecního úřadu ve Vřesině. 

Stavební úřad pro obyvatele Vřesiny se nachází na Městském úřadě Bílovec – Odbor 

výstavby. 

Obecní policie stejně jako matriční úřad se nachází v budově obecního úřadu. Obec 

Vřesina v rámci Policie ČR územně spadá pod policejní stanici Velká Polom. Tato 

policejní stanice spadá pod velení obvodního oddělení policie Ostrava-Poruba 2. 
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Finanční úřad pro obec Vřesina se nachází v Ostravě-Porubě (Územní pracoviště 

Ostrava III). 

Úřad práce, Okresní správa sociálního zabezpečení, Katastrální úřad se nachází taktéž 

v Ostravě. 

Výjimkou kromě stavebního úřadu je také okresní soud a okresní státní zastupitelství, 

které se pro obyvatele Vřesiny nachází v Novém Jičíně. [4, 19, 27, 30] 

4.5 Majetek obce 

Do majetku obce patří budova obecního úřadu, Dům zahrádkářů, smuteční síň, veřejné 

osvětlení, místní komunikace, kanalizační síť, hasičská zbrojnice, budova pošty, lékařské 

ordinace, knihovna, mateřská škola, základní škola, tělocvična u základní školy a šatny u 

hřiště U Opusty. Obec také vlastní halu, sloužící pro uskladnění technického materiálu 

obce. 

4.6 Finanční analýza 

Co se týče finanční analýzy, nejprve se budeme zabývat oceněním majetku obce 

(viz tab. 4.8), dále náklady a výnosy (viz tab. 4.9), příjmy a výdaji podle druhového 

hlediska rozpočtové skladby (viz tab. 4.10), příjmy podle odvětvového hlediska 

rozpočtové skladby (viz tab. 4.11), výdaji podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby 

(viz tab. 4.12), vývojem běžných a kapitálových výdajů (viz tab. 4.13). 

Nyní tedy se podíváme na ocenění obecního majetku. 

Tab. 4.8 Ocenění obecního majetku (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 
Stálá aktiva 172 081  183 449 151 683 
Dlouhodobý nehmotný majetek  12  12 - 
Dlouhodobý hmotný majetek 172 056  183 424 151 670 
Dlouhodobý finanční majetek - - - 
Dlouhodobé pohledávky  13  13 13 
Oběžná aktiva  8 899  6 779 11 446 
Zásoby  26 25 25 
Krátkodobé pohledávky  1 105 1 053 1 441 
Krátkodobý finanční majetek  7 768  5 701 9 980 
Aktiva celkem 180 980 190 228 163 129 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=298581&volba_vyber=1&ic=&nao=V%F8esina, 
Rozvaha za rok 2013. 
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Z tabulky vyplývá, že Vřesina má oceněný majetek k roku 2013 ve výši 163 129 tis. Kč. 

V roce 2012 majetek byl oceněný ve výši 190 228 tis. Kč a v roce 2011 ve výši 

180 980 tis. Kč. 

Ze všech aktiv byl nejvyšší hodnotou v  roce 2013 oceněn dlouhodobý hmotný majetek. 

Z tohoto dlouhodobého hmotného majetku nejvyšší hodnotu měly stavby ve výši 

117 043 tis. Kč a pozemky ve výši 28 030 tis. Kč. 

Jak už bylo uvedeno výše, dále následují náklady a výnosy obce. 

Tab. 4.9 Náklady a výnosy (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 
Náklady z činnosti  15 608  18 033 20 713 
Finanční náklady 290 228 243 
Náklady na transfery  2 365 3 042 2 388 
Daň z příjmů  809  1 215 1 091 
Náklady celkem 19 072  22 518 24 435 
Výnosy z činnosti  4 499  5 836 5 813 
Finanční výnosy 55 762 34 
Výnosy z transferů  970  1 245 2 506 
Výnosy ze sdílených daní a poplatků  19 038 19 801 25 261 
Výnosy celkem  24 562 27 644 33 614 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 

 5 490 5 126 9 179 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=298581&volba_vyber=1&ic=&nao=V%F8esina, 
Výkaz zisku a ztráty za rok 2013. 

Ve všech třech letech obec dosáhla kladného výsledku hospodaření. Z tabulky je zřejmé, 

že obec Vřesina má v roce 2013 výsledek hospodaření ve výši 9 179 tis. Kč. 

V předchozím roce obec dosáhla nejnižšího výsledku hospodaření, tedy 5 126 tis. Kč. 

Obec v uvedených letech vykazovala náklady na spotřebu materiálu, spotřebu energie, 

prodané zboží, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné 

a jiné sociální pojištění, jiné sociální náklady, daně a poplatky, smluvní pokuty a úroky 

z prodlení, jiné pokuty a penále, dary, odpisy dlouhodobého majetku, prodaný 

dlouhodobý hmotný majetek, prodané pozemky, tvorba a zúčtování opravných položek, 

náklady z drobného dlouhodobého majetku, ostatní náklady z činnosti, úroky, náklady 

vybraných místních vládních institucí na transfery a daň z příjmů. 

V roce 2013 největší objem nákladů tvořily mzdové náklady ve výši 4 818 tis. Kč, 

náklady na ostatní služby ve výši 3 684 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

3 305 tis. Kč a spotřeba energie ve výši 3 210 tis. Kč. 
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Výnosy tvořily výnosy z prodeje vlastních výrobků, prodeje 

služeb, pronájmu, prodaného zboží, správních poplatků, místních poplatků, jiné výnosy 

z vlastních výkonů, jiné pokuty a penále, výnosy z prodeje materiálu, výnosy z prodeje 

dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků, výnosy z prodeje pozemků, ostatní 

výnosy z činnosti, úroky, výnosy z přecenění reálnou hodnotou, výnosy vybraných 

místních vládních institucí z transferů, výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických 

a právnických osob, výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty, výnosy ze sdílených 

majetkových daní, výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků. 

V roce 2013 největší objem výnosů tvořily výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve 

výši 11 561 tis. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 

6 625 tis. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 6 122 tis. Kč 

a výnosy z prodeje služeb ve výši 4 019 tis. Kč. 

V této části podkapitoly se zaměříme na příjmy a výdaje podle druhového hlediska, 

příjmy a výdaje podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby. 

Tab. 4.10 Příjmy a výdaje podle druhového hlediska rozpočtové skladby (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 
Daňové příjmy  19 292 19 943 25 396 
Nedaňové příjmy  4 877  5 564 5 979 
Kapitálové příjmy 2  704 286 
Přijaté transfery 2 126 3 162 13 297 
Příjmy celkem 26 297  29 373 44 958 
Konsolidace příjmů  1 151 1 296 8 768 
Příjmy celkem po konsolidaci  25 146  28 077 36 190 
Běžné výdaje 20 775 21 772 31 339 
Kapitálové výdaje  1 129 14 188 7 032 
Výdaje celkem 21 904 35 960 38 371 
Konsolidace výdajů 1 151  1 296 8 768 
Výdaje celkem po konsolidaci 20 753 34 664 29 603 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4 393  -6 587 6 587 
Financování  -4 393 6 587 -6 587 
Konsolidace financování - - - 
Financování celkem po konsolidaci  -4 393 6 587 -6 587 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=298581&volba_vyber=1&ic=&nao=V%F8esina, 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013. 

Z tabulky vyplývá, že obec v letech 2011 a 2013 vykazovala přebytek. Vyšší přebytek 

byl vykázán v roce 2013 ve výši 6 587 tis. Kč. V roce 2012 byl vykázán schodek ve výši 

6 587 tis. Kč. 
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Co se týče příjmů, v roce 2013 jsou nejvyšší položkou daňové příjmy, následují přijaté 

transfery, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. 

Nejvyšší výdajovou položkou jsou běžné výdaje ve výši 31 339 tis. Kč. 

Tab. 4.11 Příjmy podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 
Tzv. Nulová skupina 21 417 23 105 38 694 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 461 516 57 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 740 2 432 2 914 
Služby pro obyvatelstvo 2 365 3 207 2 539 
Sociální věci a politika zaměstnanosti - - - 
Bezpečnost státu a právní ochrana 6 18 369 
Všeobecná veřejná správa a služby 308 95 385 
Příjmy celkem 26 297 29 373 44 958 
Konsolidace  1 151 1 296 8 768 
Příjmy po konsolidaci  25 146  28 077 36 190 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=298581&volba_vyber=1&ic=&nao=V%F8esina, 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013. 

V roce 2013 byly vykázány nejvyšší příjmy ve výši 36 190 tis. Kč. Nejnižší příjmy byly 

vykázány v roce 2011 ve výši 25 146 tis. Kč. 

V tzv. nulové skupině, ze které byl získán největší objem příjmů pro rok 2013 ve výši 

38 694 tis. Kč, jsou zahrnuty daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků, daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, daň z příjmů 

fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů 

právnických osob za obce, daň z přidané hodnoty, odvody za odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

poplatek z ubytovací kapacity apod. V této skupině jsou také neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu v rámci souhrnných dotací, což je příspěvek na matriční úřad a 

příspěvek, který obec získává na děti ve škole a mateřské škole. Tento příspěvek v roce 

2013 činil 761 tis. Kč. 
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V této části následují výdaje podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby. 

Tab. 4.12 Výdaje podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 693 793 278 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 5 535 5 796 9 667 
Služby pro obyvatelstvo 8 215 22 456 12 594 
Sociální věci a politika zaměstnanosti - - - 
Bezpečnost státu a právní ochrana 881 934 1 189 
Všeobecná veřejná správa a služby 6 580 5 981 14 643 
Výdaje celkem 21 904 35 960 38 371 
Konsolidace 1 151  1 296 8 768 
Výdaje po konsolidaci 20 753 34 664 29 603 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z: 
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=298581&volba_vyber=1&ic=&nao=V%F8esina, 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013. 

V této tabulce jsou výdaje rozděleny podle odvětvového hlediska rozpočtové skladby. 

Nejvyšší objem výdajů obec vynaložila v roce 2012 ve výši 34 664 tis. Kč. V roce 2013 

výdaje činily 29 603 tis. Kč. V tomto roce obec měla nejvyšší výdaje na odvětví 

Všeobecná veřejná správa a služby ve výši 14 643 tis. Kč a odvětví Služby pro 

obyvatelstvo ve výši 12 594 tis. Kč. 

 V odvětví Všeobecná veřejná správa a služby největší objem výdajů tvořily výdaje na 

činnost místní správy ve výši 3 038 tis. Kč a výdaje na zastupitelstva obcí ve výši 

1 266 tis. Kč. 

Výdaje na činnost místní správy tvořily např. platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění, 

ochranné pomůcky, léky a zdravotnický materiál, plyn, elektrická energie, služby 

telekomunikací a radiokomunikací apod. Výdaje na zastupitelstva obcí tvořily odměny 

členů zastupitelstva obcí a krajů, povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, služby 

školení a vzdělávání, cestovné a věcné dary. 

V odvětví Služby pro obyvatelstvo největší objem výdajů vynaložila na nebytové 

hospodářství ve výši 4 509 tis. Kč, zahrnující např. platy zaměstnanců v pracovním 

poměru, léky a zdravotnický materiál, plyn, elektrickou energii, služby školení 

a vzdělávání, náhrady mezd v domě nemoci apod. Následovaly výdaje na provoz základní 

školy ve výši 2 500 tis. Kč, na sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 1 567 tis. Kč. 
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Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy činily v roce 2013 154 tis. Kč a na provoz 

ostatních drah činily výdaje 247 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení činily v roce 2013 

385 tis. Kč. 

Na závěr podkapitoly rozebírám vývoj běžných a kapitálových výdajů. 

Tab. 4.13 Vývoj běžných a kapitálových výdajů (v tis. Kč) 

 2011 2012 2013 
Zemědělství, lesní hospodářství a 
rybářství 

693 793 278 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 717 4 937 6 815 
Služby pro obyvatelstvo 7 904 9 127 8 414 
Sociální věci a politika zaměstnanosti - - - 
Bezpečnost státu a právní ochrana 881 934 1 189 
Všeobecná veřejná správa a služby 6 580 5 981 14 643 
Běžné výdaje celkem 20 775 21 772 31 339 
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 818 859 2 852 
Služby pro obyvatelstvo 311 13 329 4 180 
Sociální věci a politika zaměstnanosti - - - 
Bezpečnost státu a právní ochrana - - - 
Všeobecná veřejná správa a služby - - - 
Kapitálové výdaje celkem 1 129 14 188 7 032 
Výdaje celkem 21 904 35 960 38 371 
Konsolidace výdajů 1 151  1 296 8 768 
Výdaje celkem po konsolidaci 20 753 34 664 29 603 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů dostupných z:  
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-
bin/ufis/iufisusc/charakteristika.pl?ico=298581&volba_vyber=1&ic=&nao=V%F8esina, 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že běžné výdaje jsou vyšší než kapitálové výdaje ve 

všech třech letech. 

Nejvyšší objem běžných výdajů v roce 2013 se vztahuje k odvětví Všeobecná veřejná 

správa a služby ve výši 14 643 tis. Kč, dále k odvětví Služby pro obyvatelstvo ve výši 

8 414 tis. Kč. 

U kapitálových výdajů výdaje jsou vykazovány pouze u Průmyslových a ostatních 

odvětví hospodářství ve výši 2 852 tis. Kč a u odvětví Služby pro obyvatelstvo ve výši 

4 180 tis. Kč. 
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4.7 Dotace v roce 2013 

V souvislosti s dotacemi se budeme věnovat dotacím poskytnutým z rozpočtu obce 

(viz tab. 4.14) a přijatým dotacím (viz tab. 4.15). 

Tab. 4.14 Poskytnuté dotace 

Příjemce dotace 
Částka 
v tis. Kč 

Taneční klub Radost 11 
Klub důchodců Vřesina 50 
Záchranná stanice Bartošovice 3 
Myslivecké sdružení Vřesina 40 
Skautský oddíl Albatros 45 
FC Vřesina 160 
DTJ Vřesina 50 
SK Vřesina LT 30 
Kostelní jednota sv. Antonína Paduánského 90 
Celkem 479 

Zdroj: Interní materiál obce. 

Obec poskytla dotace ve výši 479 tis. Kč. Nejvyšší dotaci získal FC Vřesina ve výši 

160 tis. Kč a nejnižší Záchranná stanice Bartošovice ve výši 3 tis. Kč. 

Tab. 4.15 Přijaté dotace 

Druh dotace 
Částka 
v tis. Kč 

Volby prezidenta ČR 44 
Volby do Poslanecké sněmovny 54 
Souhrnný dotační vztah 761 
Neinvestiční transfer – úřad práce 24 
Neinvestiční transfer – MK, knihovna 6 
Neinvestiční transfer – MK, VISK 10 
Neinvestiční transfer obce Klimkovice 144 
Neinvestiční transfer vál. hroby 40 
Neinvestiční transfer SDH 100 
Investiční transfer MAS Opavsko 443 
Investiční transfer SFŽP 153 
Investiční transfer zam. stroj 2 609 
Investiční transfer KÚ, modernizace učeben 107 
Investiční transfer KÚ, zahrada čarovná 34 
Celkem 4 529 

Zdroj: Interní materiál obce. 

Obec celkem získala dotaci ve výši 4 529 tis. Kč. Nejvyšší dotaci získala na pořízení 

zametacího stroje ve výši 2 609 tis. Kč a nejnižší dotaci od Ministerstva kultury na provoz 

knihovny ve výši 6 tis. Kč. 
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4.8 Poplatky v obci 

V obci obyvatelé Vřesiny platí tyto poplatky: 

1. poplatek ze psů, 

2. poplatek za užívání veřejného prostranství, 

3. poplatek ze vstupného, 

4. poplatek z ubytovací kapacity. 

Poplatek ze psů 

Tento poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 

trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za prvního psa      150 Kč, 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  225 Kč. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb 

a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 

skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, 

sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

Tento poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství 

způsobem uvedeným výše. 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 

služeb 10 Kč, 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč, 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč, 

d) za provádění výkopových prací 10 Kč, 

e)  za umístění stavebního zařízení 10 Kč, 

f) za umístění reklamního zařízení 10 Kč, 

g) a umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100 Kč, 

h) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč, 

i) za umístění skládek 10 Kč, 

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč, 
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k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč, 

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč, 

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč, 

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových 

a televizních děl 10 Kč. 

Poplatek ze vstupného 

Tento poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní 

akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se 

rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: 

a) kulturní akci   10 %, 

b) sportovní akci   10 %, 

c) prodejní akci   15 %, 

d) reklamní akci   15 %. 

V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se 

pouze poplatek s nejvyšší sazbou. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

Tento poplatek se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému 

ubytování za úplatu. 

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné 

ubytování poskytla. 

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 5 Kč. [26] 
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5 Návrhy a doporučení 

V této kapitole shrnuji hlavní body, týkající se obce Vřesina. Dále navrhuji několik 

řešení v různých oblastech, které mohou přispět k větší spokojenosti občanů. 

5.1 Shrnutí 

Jedním z problémových míst je roztříštěná urbanistická struktura obce, především to, že 

v obci se nenachází žádné centrum. V tomto se liší od ostatních obcí. Stávající územní 

plán sice s centrem nijak nepočítá, ale územní plán, který má být letos schválen, 

respektuje potřebu vytvoření centra obce a jeho výstavbu směřuje do míst pod kostelem. 

Obci chybí také strategický plán rozvoje obce (viz dále). 

Další věcí je, že v obci ubývá počet obyvatel, kteří se narodili ve Vřesině, a přibývá 

počet obyvatel, kteří se do obce stěhují. 

Nevýhodou je, že v obci je velký provoz osobních automobilů. Tento problém se 

v současnosti řeší výstavbou nové rychlostní komunikace. 

V administrativní sféře je problémem pro obyvatele obce to, že stavební úřad má sídlo 

v Bílovci, okresní státní zastupitelství a okresní soud má sídlo v Novém Jičíně. Do 

Bílovce je sice lepší spojení než do Nového Jičína, ale to nemění nic na tom, že když 

Vřesina patří pod okres Ostrava-město, mohly by být tyto instituce v Ostravě, když už ne 

přímo ve Vřesině. 

Pozitivem je, že na území obce obyvatelé mohou využít různých restauračních zařízení a 

mohou se účastnit spousty kulturních a sportovních aktivit. Takovou vadou trošku je, že 

v obci není žádný kulturní nebo společenský dům, kde by se mohly konat kulturní akce. 

V současnosti se tyto akce konají v Domě zahrádkářů. 

5.2 Doporučení pro obec 

V současné době se pracuje na vytvoření strategického programu rozvoje obce. 

Představovala bych si, že by byl vytvořen dlouhodobý strategický program rozvoje obce, 

tedy na dobu delší než 4 roky. Tento plán by se měl zaměřit i na oblast administrativně 

správních věcí. Jedná se o lepší uspořádání správy obce, ve smyslu jejího začlenění do 

územně-správní struktury regionu a ve smyslu vlastního fungování samosprávy. Jednou 

z možností je prosadit spád do Ostravy/Poruby. Tedy došlo by ke změně sídel stavebního 

úřadu, okresního soudu a okresního státního zastupitelství do Ostravy. Pro připomenutí 

v současnosti se sídlo stavebního úřadu se nachází v Bílovci a sídla okresního soudu a 
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okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně. Pro obyvatele Vřesiny je podle mého 

názoru výhodnější, když tyto instituce mají své sídlo v Ostravě už jen z toho důvodu, že 

Vřesina patří pod okres Ostrava-město. Také je do Ostravy lepší dopravní dostupnost než 

do Nového Jičína. V rámci Policie ČR obec Vřesina územně spadá pod policejní stanici 

Velká Polom, která v současnosti spadá pod velení obvodního oddělení policie 

Ostrava-Poruba 2. Navrhuji tedy usilovat o to, aby policejní stanice Velká Polom patřila 

pod velení obvodního oddělení policie Ostrava-Poruba 1, což je pro vřesinské občany 

mnohem blíž. Strategický program rozvoje by se mohl zaměřit i na postavení obce. 

Jednou z variant je, že obec by nadále mohla zůstat samostatnou obcí v okrese 

Ostrava-město, nebo by se přičlenila k Ostravě-Porubě či Krásnému Poli. Poslední 

variantou je, že by obec byla samostatným obvodem Ostravy. Mohli bychom si odpovědět 

na hypotézu, která zní: „Přestože Vřesina funguje jako předměstí Ostravy, je výhodnější, 

aby v současnosti zůstala samostatnou obcí.“ Pokud nyní zvážíme, že obec by nadále byla 

samostatnou obcí, vyplývají z toho určité výhody. Vřesina si nadále bude sama 

rozhodovat o některých svých záležitostech, samostatně hospodařit se svým rozpočtem a 

žádat o dotace. Samostatná obec se dokáže lépe postarat o spokojenost občanů. Další 

výhodou je, že občané ovlivňují dění v obci a na základě jejich podnětů a znalosti 

místních poměrů jsou rychle vyřešeny vzniklé problémy a požadavky. Kromě těchto 

výhod také existují nevýhody tohoto stavu. Jednou z nevýhod jsou vyšší finanční náklady 

občanů na jízdné kvůli zóně č. 9, která není ostravskou zónou a druhou nevýhodou, která 

se projevila při výkupu pozemků pro stavbu nové rychlostní komunikace, je, že vlastníci, 

mající pozemky v katastrálním území Poruba a Krásné Pole, měli nabídku asi 600 Kč/m2 

a vlastníci pozemků v katastrálním území Vřesina asi 90 Kč/m2. Nyní budeme uvažovat, 

že Vřesina se přičlení k Ostravě-Porubě, Krásnému Poli nebo se stane samostatným 

obvodem Ostravy. Uvedeme si tedy pár změn, které by pro obec a obyvatele začleněním 

do Ostravy nastaly. Vřesina bude získávat více finančních prostředků od Ostravy na 

rozvoj a výstavbu obce. Na druhou stranu ale obec už nemůže samostatně hospodařit 

s finančními prostředky a bude mít určeno, na co musí finanční prostředky vynaložit. 

Z tohoto hlediska je výhodnější, aby obec nadále zůstala samostatnou obcí. Pro obyvatele 

by tato změna znamenala, že by už nevolili do zastupitelstva obce, ale volili by do 

zastupitelstva obvodu (samostatného nebo porubského) a zastupitelstva města. Pro občany 

by se zjednodušilo vyřizování správních věcí, všechny své záležitosti by si občané 

vyřizovali v Ostravě. Zřejmě by také došlo ke snížení cen za jízdné v MHD, zvýšení 

místních poplatků placených obyvateli obce, např. poplatku ze psů, a navýšení různých 
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typů daní. Růst by se ale neměl projevit u daně z nemovitostí. Ceny pozemků na území 

obce by se nemusely zvýšit, ale také je pravděpodobné, že ceny pozemků v obci by se 

vyrovnaly cenám pozemků v Ostravě. V obci je možné přijít na obecní úřad za účelem 

řešení záležitostí i mimo úřední hodiny. Pokud by Vřesina nebyla samostatnou obcí či 

samostatným obvodem, tento přístup by už nebyl možný. Rozhodnutí o přičlenění k 

Ostravě závisí na občanech, kteří v současné době spojení Vřesiny s Ostravou nevyžadují, 

a orgánech obce. I přesto, že spojení s Ostravou by bylo z určitých důvodů pozitivní 

změnou, podle mého názoru je pro obec a obyvatele výhodnější, aby Vřesina nadále 

zůstala samostatnou obcí. 

Další můj návrh se týká lokality Mexiko. Tato lokalita by měla být celou svou rozlohou 

na území jedné obce, buď na území Vřesiny, nebo Klimkovic. Vedení obce Vřesina by se 

dohodlo s vedením obce Klimkovice, že by mohlo dojít k této změně, a občané lokality 

Mexiko by se mohli vyjádřit k situaci formou ankety. 

Vzhledem k tomu, že do zastupitelstva bylo zvoleno málo žen, navrhuji početnější 

zastoupení žen v zastupitelstvu obce. Znamená to tedy, že stávající zastupitelstvo by se 

mělo obrátit na všechny volební strany v obci s výzvou, aby na volitelná místa na 

kandidátních listinách zařadily více žen. Je ale samozřejmé, že obsazení zastupitelstva 

obce závisí na jejich občanech. Občané totiž nemusí do zastupitelstva obce zvolit více žen 

než je v současném zastupitelstvu obce a to z toho důvodu, že nemají k uvedeným 

kandidátkám důvěru. Úspěšné by mohly být ženy, které se již osvědčily prací v komisích 

nebo výborech obce. 

K většímu rozvoji obce by přispělo vybudování centra a kulturního nebo společenského 

domu za účelem provozování různých aktivit. V územním plánu by mělo být zahrnuto 

rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domů vzhledem k tomu, že se dá předpokládat 

růst počtu obyvatel obce, což by také přispělo k většímu rozvoji obce. 

Co se týče ekonomiky, obec by mohla více podpořit rozvoj podnikání v obci. Tímto 

krokem by se vytvořila nová pracovní místa a nezaměstnaní obyvatelé by získali 

zaměstnání v obci. 

Jelikož občané Ostravy-Poruby jezdí na hřbitov do Slezské Ostravy, mohla by být znovu 

obnovena myšlenka rozšíření hřbitova ve Vřesině. S tím by samozřejmě souvisela i revize 

územního plánu. Zřejmě by bylo nutné posílit autobusovou dopravu. Obyvatelé Poruby by 

v případě rozšíření mohli jezdit na hřbitov do Vřesiny, což mají bezpochyby blíže než 

hřbitov ve Slezské Ostravě. Tímto se posílí vztah mezi Ostravou a Vřesinou. 
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Do dalších let by bylo vhodné, aby obec investovala do zlepšení vybavení školy, 

mateřské školy, obecního úřadu. Také by mohla usilovat o výstavbu kulturního domu 

v obci za účelem pořádání různých kulturních a společenských akcí. 

Za účelem zlepšení vybavenosti obce navrhuji umístění bankomatu v obci. Bankomat 

mohou obyvatelé využít k výběru hotovosti, aniž by pro ni museli jet do Ostravy. Je 

zřejmé, že bankomat v obci budou využívat zejména mladí lidé. S tímto souvisí výběr 

banky, která by byla zvolena z výsledků ankety mezi občany. Bankomat by mohl být 

umístěn u nově otevřené prodejny Hruška, příp. u budovy obecního úřadu. Jelikož 

bankomat by byl přístupný po celý den, obyvatelé by si mohli vyzvednout hotovost ve 

chvíli, kdy míří na určité místo, na kterém ji potřebují. Také v případě, když zjistí, že 

potřebují nutně hotovost, využijí bankomat a nemusí kvůli tomu dojíždět do Ostravy. 

V jedné z kapitol diplomové práce jsme se dozvěděli, že praktický lékař pro děti 

a dorost ordinuje v Krásném Poli. Dříve ale ve Vřesině stejný praktický lékař pro děti 

a dorost ordinoval a z určitých důvodů došlo k přestěhování ordinace do Krásného Pole. 

Doporučuji tedy, aby v obci praktický lékař pro děti a dorost opět ordinoval. Za tímto 

účelem by se zřídila a vybavila ordinace. Poté by se našel lékař, kterému by se ordinace 

pronajala nebo prodala. Pro děti a dorost by bylo vhodné, aby v případě potřeby chodili 

k lékaři do Vřesiny a nemuseli dojíždět za lékařem do Krásného Pole. Zřejmě nedojde 

k návratu praktického lékaře z Krásného Pole do Vřesiny. Proto navrhuji, aby obec se 

pokusila zajistit lékaře pro své malé obyvatele. Otázkou však je, zda by obec o 

praktického lékaře pro děti a dorost měla zájem. Občané sice mohou k lékaři pro děti a 

dorost kromě do Krásného Pole také do Klimkovic nebo Ostravy-Poruby, ale myslím si, 

že občané by navštěvovali lékaře ve své obci. 

Ve Vřesině funguje základní škola od 1.-5. třídy. Navrhla bych tedy do budoucna 

rozšíření na úplnou základní školu. Argumentem pro rozšíření na úplnou základní školu 

jsou počty narozených dětí v ročníku. Problém by však mohl nastat, pokud rodiče budou 

posílat na školy do jiné obce, příp. do Ostravy. V případě, že by se uvažovalo o rozšíření 

na úplnou základní školu, musela by se rozšířit budova základní školy a nakoupit 

vybavení pro žáky. Výhodou návrhu je, že rodiče těchto dětí ušetří za měsíčník, který je 

v případě dojíždění nutný, a děti nestráví spoustu času dojížděním do základní školy v jiné 

obci. Mohou věnovat získaný volný čas svým kamarádům nebo koníčkům. Děti si za 5 let 

najdou ve škole kamarády a poté je možnost, že se už spolu nebudou vídat ani trávit spolu 

svůj volný čas. Může se totiž stát, že děti nebudou chodit spolu do stejné školy a tím 

pádem ztratí mezi sebou veškerý kontakt.  
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V obci by také mohlo dojít k zajištění kratších intervalů MHD. Otázkou však zůstává, 

zda by obec byla ochotná toto financovat. Je jasné, že tento návrh, by stál spoustu 

finančních prostředků, což by mohl být jedním z argumentů pro administrativní spojení 

Vřesiny s Ostravou. 

Přistěhovalí lidé, a že již převažují nad původním obyvatelstvem, nemají vztah k obci. 

Proto by nebylo špatné, kdyby se už od školy usilovalo o vytváření pozitivního vztahu 

k obci, v jehož rámci by se pořádaly nejrůznější soutěže, výstavy a v této souvislosti byla 

vydána publikace, aby nejen žáci ale i jejich rodina poznali Vřesinu a její historii. 
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6 Závěr 

Vřesina je velmi specifickou obcí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, 

ale je velice pravděpodobné, že Vřesina existovala již před tímto rokem. Vždy byla 

samostatnou obcí, ale patřila pod různá správní centra (Klimkovice, Opava, Bílovec, 

Nový Jičín) ačkoliv od 2. poloviny 19. století stále silněji inklinuje v Ostravě. Výstavbou 

sídliště v Porubě se stala příměstským sídlem se všemi důsledky z toho plynoucími. Od 

roku 2007 sice patří pod okres Ostrava-město, ale proces její správní reorientace není 

dosud ukončen (Bílovec, Nový Jičín, Velká Polom, …?).  

Vřesina je vůči jádru Ostravy (včetně porubského sídliště) zhruba ve stejném postavení 

jako Krásné Pole, které je obvodem města. V nejbližších časových horizontech (zhruba do 

10 let) to nevadí. Je pravděpodobné, že s pozitivním vývojem obce bude pokračovat i 

integrační proces ve vztahu k Ostravě a v dlouhodobém horizontu lze předpokládat, že se 

vzájemné postavení Vřesiny a Krásného Pole vůči Ostravě vyrovná, nejpravděpodobněji 

integrací Vřesiny do správního celku Ostravy.   

Má také řadu urbanistických specifik – nemá žádné přirozené centrum. V současnosti 

s centrem ale počítá nový územní plán, který ještě není schválen, a toto centrum směřuje 

do míst pod kostelem. Místní část Mexiko leží z poloviny na území Klimkovic; část 

Hlubočice stavebně splývá s Krásným Polem (dnes součástí Ostravy). 

Společenský život sice v obci pokulhává vlivem Ostravy i přistěhovalectví, nicméně 

občané Vřesiny se mohou účastnit mnoha kulturních aktivit. Jelikož v obci není žádný 

kulturní nebo společenský dům, většina kulturních aktivit se uskutečňuje v Domě 

zahrádkářů. V tomto směru je třeba ale nadále systematicky působit. V obci existují různé 

spolky, mezi které patří např. FC Vřesina, Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců 

apod. Na území obce jsou také poskytovány nejrůznější služby, které obyvatelé mohou 

využívat. 

V posledních třech letech obec vykazovala kladný výsledek hospodaření běžného 

účetního období. V roce 2012 obec vykázala schodek. Obec v roce 2013 poskytla dotace 

např. Klubu důchodců Vřesina, Mysliveckému sdružení Vřesina, Tanečnímu klubu Radost 

atd. Naopak získala dotace na uspořádání voleb prezidenta ČR, voleb do Poslanecké 

sněmovny, neinvestiční transfer od úřadu práce, investiční transfer od Krajského úřadu na 

modernizaci učeben apod. Obec Vřesina vůbec nepodniká. 

Obyvatelé v obci hradí poplatky, kterými jsou poplatek ze psů, poplatek za užívání 

veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity. 
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V poslední kapitole navrhuji vytvoření strategického plánu rozvoje obce na dobu delší 

než 4 roky. Měl by se zaměřit na oblast administrativně správních věcí a na postavení 

obce. V této souvislosti navrhuji např. přesunutí sídla stavebního úřadu z Bílovce, 

okresního soudu a okresního státního zastupitelství z Nového Jičína do Ostravy-Poruby. 

Uvažuji nad hypotézou, která zní: „Přestože Vřesina funguje jako předměstí Ostravy, je 

výhodnější, aby v současnosti zůstala samostatnou obcí.“ Z tohoto důvodu uvádím 

pozitiva a negativa spojení obce s Ostravou. Sice by spojení s Ostravou přineslo spoustu 

pozitivních změn, ale v tomto případě by se obec už nemohla samostatně rozhodovat a 

musela by se v různých záležitostech řídit Ostravou. Odpověď na hypotézu tedy zní: 

„Ano, je výhodnější, aby Vřesina v současnosti zůstala samostatnou obcí. Hypotéza byla 

potvrzena. 

Dalším z mých návrhů jsou např. rozhodnutí o osudu lokality Mexiko, početnější 

zastoupení žen v zastupitelstvu obce, vybudování centra a kulturního nebo společenského 

domu, větší podpora podnikání v obci apod. Za účelem zlepšení vybavenosti obce dalším 

z mnoha mých návrhů je umístění bankomatu u nově otevřené prodejny Hruška, příp. u 

budovy obecního úřadu. 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na problematiku správy a ekonomiky obce 

Vřesina. Tato práce, by mohla být pro obec Vřesina v určitém směru přínosná. Spolupráce 

se zaměstnanci obce byla výborná. Velice ochotně mi poskytovali informace a materiály, 

o které jsem žádala, a odpovídali na mé dotazy. Současně byla výborná spolupráce 

s vedoucím diplomové práce. Po celou dobu poskytoval cenné rady, jakým směrem 

diplomovou práci směřovat, jednotlivé kapitoly diplomové práce kontroloval a radil, 

jakým způsobem jednotlivé kapitoly vylepšit. 
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Seznam zkratek 

BESIP – Bezpečnost silničního provozu 

CRR – Centrum pro regionální rozvoj 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

DTJ – Dělnická tělocvičná jednota 

DPMO – Dopravní podnik města Ostravy 

EU – Evropská unie 

FC – Fotbalový klub 

ha – hektar 

Kč – Koruna česká 

KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 

km – kilometr 

KSČ – Komunistická strana Československa 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

KÚ – Krajský úřad 

m – metr 

MAS Opavsko – Místní akční skupina Opavsko 

MHD – Městská hromadná doprava 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MK – Ministerstvo kultury 

obr. – obrázek 

ODS – Občanská demokratická strana 

Org. složky – organizační složky 

Přísp. organizace – příspěvkové organizace 

Sb. – Sbírka 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

SK Vřesina LT – Sportovní klub Vřesina Lotrek Team 

SNK – Sdružení nezávislých kandidátů 

spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným 

tab. – tabulka 
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tis. – tisíc 

ÚFIS – účetní a finanční informace státu 

VISK – Veřejné informační služby knihoven 

VV – Věci veřejné 

ZO – základní organizace 
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Příloha č. 1: Mapa Vřesiny 

 
Zdroj: 
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Příloha č. 2: Organizační schéma obce 

 

Zdroj: Organizační řád obce. 
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