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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 

 

Konaného dne: 2. 11. 2018 Číslo: 007/2018 

 

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ Mgr. Dana REJLOVÁ 

 

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Ing. Petr SAMEK Mgr. Dana REJLOVÁ 
 Bc. Jan KARBAN Martin SMĚLÝ Martin JUKL 
 Miroslava ONDRUŠOVÁ   

  

Program zasedání 
1. Zahájení 
2. Složení slibu členy zastupitelstva 
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
4. Schválení programu 
5. Volba starosty a místostarosty obce 
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
7. Zřízení stavební komise 
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 
10. Schválení starostovi, provádět rozpočtová opatření 
11. Žádost o finanční příspěvek na rozvojové aktivity Základní a Mateřské školy Bílá 
Třemešná 
12. Rozpočtové opatření č.6 ze dne 30. 10. 2018 
13. Rozpočtové opatření č.7 ze dne 2. 11. 2018 
14. Vodné na rok 2019 
15. Poplatek za odpady v roce 2019 
16. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Zábřezí-Řečice 
17. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
18. Diskuze 
19. Závěr 

 

Před zahájením ustavujícího zasedání stávající starosta předal novým členům 

zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

1. ZAHÁJENÍ 

 Zasedání Zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce (dále jako „předsedající“), 

který přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 

91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 

dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování 

(žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední 

desce Obecního úřadu Zábřezí-Řečice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Místostarosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude 

nahráváno, a to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ. 

Dokument č.:  

Datum vyvěšení: 12. 11. 2018 

Datum sejmutí:  
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Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

2. SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 

mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisu na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

3. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE 

Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Miroslavu Ondrušovou a paní Danu Rejlovou a 

zapisovatelem pana Petra Samka. 

4. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředních deskách. 

 Volba starosty a místostarosty  

o určení počtu místostarostů 

o určení způsobu volby starosty a místostarosty 

o volba starosty 

o volba místostarosty 

 Zřízení finančního a kontrolního výboru 

o určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

o volba předsedy finančního výboru 

o volba předsedy kontrolního výboru 

o volba členů finančního výboru 

o volba členů kontrolního výboru 

 Zřízení stavební komise 

o určení počtu členů stavební komise 

o volba předsedy stavební komise 

o volba členů stavební komise 

 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

 Schválení starostovi, provádět rozpočtová opatření 

 Žádost o finanční příspěvek na rozvojové aktivity Základní a Mateřské školy Bílá 

Třemešná 

 Rozpočtové opatření č.6 ze dne 30.10. 2018 

 Rozpočtové opatření č.7 ze dne 2 11. 2018 
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 Vodné na rok 2019 

 Poplatek za odpady v roce 2019 

 Dílčí přezkoumání hospodaření obce Zábřezí-Řečice 

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 

 Diskuse 

 

Žádné jiné návrhy nebyly podány. Předsedající nechal hlasovat o programu zasedání. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

5. VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY OBCE 

 Určení počtu místostarostů:  

Předsedající poté navrhl jednoho místostarostu obce, tak jak tomu bylo doposud. 

O návrhu bylo hlasováno. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Nebylo stanoveno jinak, volba starosty a místostarosty probíhá veřejně hlasováním.  

 Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Bc. Jan Karban navrhl zvolit do funkce 

starosty p. Martina Janečka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Předsedající vyzval k volbě starosty dle návrhu. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE 

Starostou obce byl zvolen p. Martin Janeček. 

Nově zvolený starosta (dále jen starosta nebo předsedající) poděkoval za projevenou 

důvěru a převzal vedení zasedání. 

 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Martin Janeček navrhl zvolit do funkce 

místostarosty Ing. Petra Samka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Předsedající vyzval k volbě místostarosty dle návrhu. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE 
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Místostarostou obce byl zvolen p. Ing. Petr Samek. 

6. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU 

 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 

určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 

finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 

výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 

člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Předsedající nechal hlasovat o zřízení tříčlenných výborů. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající přednesl návrh na předsedu finančního výboru paní Miroslavu Ondrušovou 

a vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a stanovisek. Žádné další 

návrhy a stanoviska podány nebyly. 

Předsedající vyzval k volbě předsedy finančního výboru dle návrhu. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE 

 Volba členů finančního výboru:  

Předsedající přednesl návrh na členy finančního výboru paní Jaruši Janečkovou a paní 

Alenu Grimovou a vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a 

stanovisek. Žádné další návrhy a stanoviska podány nebyly. 

Předsedající vyzval k volbě členů finančního výboru dle návrhu. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající přednesl návrh na předsedu kontrolního výboru pana Martina Jukla a vyzval 

přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a stanovisek. Žádné další návrhy a 

stanoviska podány nebyly. 

Předsedající vyzval k volbě předsedy kontrolního výboru dle návrhu. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE 
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 Volba členů kontrolního výboru:  

Předsedající přednesl návrh na členy kontrolního výboru paní Ivanu Kavanovou a pana 

Martina Smělého a vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a 

stanovisek. Žádné další návrhy a stanoviska podány nebyly. 

Předsedající vyzval k volbě členů kontrolního výboru dle návrhu. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

7. ZŘÍZENÍ STAVEBNÍ KOMISE 

 Zřízení stavební komise a určení počtu členů:  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo stavební komisi, přičemž by měla mít tři 

členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Předsedající nechal hlasovat o zřízení tříčlenné stavební komise. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 Volba předsedy stavební komise:  

Předsedající přednesl návrh na předsedu stavební komise pana Ing Petra Samka a vyzval 

přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a stanovisek. Žádné další návrhy 

a stanoviska podány nebyly. 

Předsedající vyzval k volbě předsedy stavební komise dle návrhu. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE 

 Volba členů stavební komise:  

Předsedající přednesl návrh na členy stavební komise pana Bohuslava Kalkuse a pana 

Aleše Boznera a vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a 

stanovisek. Žádné další návrhy a stanoviska podány nebyly. 

Předsedající vyzval k volbě členů stavební komise dle návrhu. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

8. ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ 

NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

Předsedající seznámil přítomné, že podle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 

318/2017 Sb. jsou stanoveny tyto limity měsíčních odměn:  

pro neuvolněné členy zastupitelstva do výše 1 095 Kč 

pro místostarostu do výše 19 709 Kč 

pro starostu od 10 950 do 21 899 Kč  
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Předseda uvedl, že plat starosty byl předmětem výtky při posledním auditu. Podle odstavce 

(4) § 72 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci 

starosty, poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by 

náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. To 

dosavadní odměna nesplňovala a bude muset být dorovnána alespoň do minimální výše. 

Předsedající navrhl odměnu pro členy zastupitelstva ve výši 500,- Kč a nechal hlasovat 

1 hlas PRO; 5 hlasů PROTI; 1 hlas ZDRŽEL SE 

Místostarosta navrhl odměnu pro členy zastupitelstva ve výši 300,- Kč a předsedající nechal 

hlasovat 

2 hlasy PRO; 4 hlasy PROTI; 1 hlas ZDRŽEL SE 

Jan Karban navrhl odměnu pro členy zastupitelstva ve výši 200,- Kč a předsedající nechal 

hlasovat 

4 hlasy PRO; 0 hlasů PROTI; 3 hlasy ZDRŽEL SE 

Předsedající navrhl odměnu pro místostarostu ve výši 8 500,- Kč a nechal hlasovat 

5 hlasů PRO; 1 hlas PROTI; 1 hlas ZDRŽEL SE 

Martin Jukl navrhl odměnu pro starostu ve výši 11 000,- Kč a předsedající nechal hlasovat 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlas ZDRŽEL SE 

 

9. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2019 po jednotlivých 

položkách. 

Rozpočet obce na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 

2 036 000,- Kč. 

Starosta vyzval přítomné k podávání návrhů a stanovisek k navrženému rozpočtu. 

Po podrobném seznámení s návrhem rozpočtu nechal předsedající o tomto návrhu 

hlasovat. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

10. SCHVÁLENÍ STAROSTOVI, PROVÁDĚT ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že je nutné v některých případech provést co nejdříve rozpočtová 

opatření pro bezproblémový chod obce, a není možné nechat je odhlasovat zastupiteli, 

požádal předsedající o schválení, provádět starostovi rozpočtová opatření v příjmech ve 

výši dotací a ve výdajích ve výši do 50.000,- Kč, kdy tato opatření budou předložena 

zastupitelům obce na nejbližším zasedání. 
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Předsedající požádal o schválení, provádět starostovi rozpočtová opatření v příjmech 

ve výši dotací a ve výdajích ve výši do 50.000,- Kč, kdy tato opatření budou předložena 

zastupitelům obce na nejbližším zasedání. 

  7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

11. ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o příspěvek na rozvojové aktivity Základní a 

Mateřské školy Bílá Třemešná. S aktivitami školy seznámila přítomné Dana Rejlová. 

Po diskusi byla navržena částka 20 000,- Kč. 

Starosta nechal o návrhu hlasovat. 

7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

12. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 ZE DNE 30. 10. 2018 

Starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č.6 

Rozpočtové výdaje: 

Par. 6115 volby do ZO  pol. 5021 OON-mzdy   10 630,- Kč 

Par. 6115 volby do ZO  pol. 5139 materiál      1 000,- Kč 

Par. 6115           pol. 5173 cestovné         360,- Kč 

Par. 6115           pol. 5175 pohoštění          940,-Kč 

Par. 3635 územní plánování   pol. 5168 služby s informacemi    8 900,- Kč 

Pol. 8115 změna stavu        8 170,- Kč 

 

Rozpočtové příjmy: 

Pol. 4111 přijatý transfer na volby do ZO     30 000,-Kč 

 

Rozpočtové opatření č.6 schválil starosta obce dne 30. 10. 2018 

13. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.7 ZE DNE 2. 11. 2018 

Starosta přečetl rozpočtové opatření č.7 

 

Rozpočtové příjmy: 

Pol. 1111 daň z příjmů FO       + 70 000,- Kč 

Pol. 1211 daň z přidané hodnoty      + 150 000,- Kč 

Par. 2310 voda   pol. 2111 příjmy z vodného   +   20 000,- Kč 

Par. 3412sportovní zařízení  pol. 2111 příjmy ze vstupného  +     1 600,- Kč 

 

Rozpočtové výdaje: 

Par. 3722 sběr KO   pol. 5169 služby    +   15 000,- Kč 

Par. 6112 zastupitelstva obcí pol. 5023 odměny    +   72 900,- Kč 

Par. 6112 zastupitelstva  pol. 5032 zdravotní pojištění   +     7 000,- Kč 

Pol. 8115 změna stavu       + 146 700,- Kč 

a nechal o něm hlasovat. 

    7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 
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14. VODNÉ NA ROK 2019 

V letošním roce byla na žádost obce Trotina provedena kalkulace ceny vodného paní Otovou. 

Z ní vyplynula cena 22 Kč/m3. Starosta navrhl stanovit cenu vodného pro občany od 

následujícího odečtu na 22 Kč/m3 a nechal o tom hlasovat.  

    7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

15. POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2019 

 

V současné době obec část nákladů na likvidaci odpadů dotuje. Aby nedocházelo k dalšímu 

zvyšování deficitu, bylo po diskusi navrženo zvýšit poplatek za odpady na 550 Kč / osobu. 

 

Předsedající nechal o návrhu hlasovat.  

    7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

16. DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE 

 

Starosta informoval o dílčím auditu hospodaření. Hlavním nedostatkem byla výše platu 

starosty, který nedosahuje zákonného minima. K odstranění zbývají ještě drobné 

nesrovnalosti v mzdové oblasti z minulého období.  

 

17. NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE  

Starosta přednesl návrh střednědobého výhledu na roky 2020-21. Oba rozpočty jsou navrženy 

jako vyrovnané. Pro rok 2019 i 2020 ve výši 2,1 mil. Kč. O návrhu se hlasovalo 

Starosta nechal o návrhu hlasovat 

 

    7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

 

18. DISKUZE 

V diskusi se hovořilo o obecní kronice, která se už řadu let nepíše. Přítomná paní 

Svobodová se pokusí s přispěním občanů obce v této činnosti pokračovat 

. 

19. ZÁVĚR 

Starosta obce poděkoval občanům a zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil. 
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Přílohy: 

 Prezenční listina ustavujícího zasedání 

 Slib členů zastupitelstva obce 

 Návrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2019 

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Petr SMEK  Starosta obce: Martin JANEČEK 
     

     

     

     

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ  Dana REJLOVÁ  

 


