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ZAHÁJENÍ
SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY OBCE
ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
ZŘÍZENÍ STAVEBNÍ KOMISE
ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011
HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ, PROVÁDĚT STAROSTOVI ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 z 12.11.2010
DISKUZE
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 místostarosta obce („dále jako
„předsedající“), který přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele.
Předsedající schůze konstatoval, ţe 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
(ţádný 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.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, ţe přítomno je 7 členů, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
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2.

SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe
odmítnutí sloţit slib nebo sloţení 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).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe 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 sloţení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisu na připraveném archu (příloha č. 2).
Stávající starosta obce vyzval ke sloţení slibu nově zvoleného zastupitele p.Kuffela.
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
3.

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Samka a p. Martina Jukla a
zapisovatelem paní Mgr. Danu Rejlovou.
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 (§ 72
zákona o obcích)
 Návrh rozpočtu obce na rok 2011
 Diskuse
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných občanů nebo zastupitelů návrh
k doplnění předneseného programu.
Stávající starosta vznesl návrh na doplnění:
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 Hlasování o schválení, provádět starostovi rozpočtová opatření
 Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a VČP
 Rozpočtové opatření č.3
Ţádné jiné návrhy nebyly podány. Předsedající nechal hlasovat o programu zasedání
s úpravou.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
5.

VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY OBCE

 Určení počtu místostarostů:
Na společné schůzce nově zvolených zastupitelů bylo dohodnuto, ţe bude volen pouze
jeden místostarosta obce. Předsedající podotkl, ţe je to dostačující.
 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: Členka zastupitelstva Mgr. Dana Rejlová navrhla zvolit do funkce
starosty p. Martina Janečka. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné 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: Občané i členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce
místostarosty p. Josefa Küffela. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající vyzval k volbě místostarosty dle návrhu.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE
Místostarostou obce byl zvolen p. Josef Küffel.
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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, přičemţ
kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné 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 Mgr. Danu Rejlovou a
vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a stanovisek. Ţádné 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. Ţádné 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. Ţádné 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 Evu Janečkovou a pana
Martina Smělého a vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a
stanovisek. Ţádné další návrhy a stanoviska podány nebyly.
Předsedající vyzval k volbě členů kontrolního výboru dle návrhu.
6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE
7.

ZŘÍZENÍ STAVEBNÍ KOMISE

 Zřízení stavební komise a určení počtu členů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo stavební komisi, přičemţ by měla mít tři
členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné 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. Ţádné 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 Bc.
Jana Karbana a vyzval přítomné občany a zastupitele k podávání dalších návrhů a
stanovisek. Ţádné 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 navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 200,- Kč, a to ode dne 1.11.2010 .
Předsedající navrhl téţ měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2
zákona o obcích)ve výši 5.500,- Kč a starosty obce ve výši 6.500,- Kč. Před hlasováním
nebyly členy zastupitelstva obce podány ţádné návrhy a občané obce neuplatnili ţádná
stanoviska.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
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9.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2011.
Rozpočet obce na rok 2011 je navrţen jako schodkový, kdy schodek bude kryt z vlastních
zdrojů.
Starosta vyzval přítomné k podávání návrhů a stanovisek k navrţenému rozpočtu.
Ze strany občana pana Romana Šedivého byl vznesen dotaz k vysvětlení poloţky „PÉČE
O VZHLED OBCÍ – 150 000,- Kč“, kdy nebylo jasné, proč se v této poloţce počítá
s finančním obnosem pro obecního zaměstnance, který je však hrazen z fondů EU a ESF.
Obecní zaměstnanec je hrazen z dotací a účtování bude řešeno rozpočtovým opatřením.
Starosta obce nechá do příštího zasedání vypracovat podrobný přehled o financování
obecního zaměstnance v roce 2010.
Dále byla ze strany pana Romana Šedivého vznesena připomínka k práci obecního
zaměstnance. Starosta obce poţádal, zda by tato připomínka mohla být vznesena aţ v diskuzi
a pokračovalo jednání o Návrhu rozpočtu obce na rok 2011.
Po podrobném seznámení s návrhem rozpočtu nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
10.
HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ, PROVÁDĚT STAROSTOVI
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Vzhledem k tomu, ţe je nutné v některých případech provést co nejdříve rozpočtová
opatření pro bezproblémový chod obce a není moţné nechat je odhlasovat zastupiteli poţádal
předsedající o schválení, provádět starostovi rozpočtová opatření v příjmech ve výši
dotací a ve výdajích ve výši do 100.000,- Kč, kdy tato opatření budou předloţena
zastupitelům obce na nejbliţším zasedání.
Na dotaz občana pana Romana Šedivého byl text schválení ještě jednou přečten. Dále se
vedla diskuze a bylo určeno, ţe starosta obce bude mít pravomoc schvalovat rozpočtová
opatření ve výdajích ve výši do 50.000,- Kč.
Předsedající po úpravě poţádal o schválení, provádět starostovi rozpočtová opatření
v příjmech ve výši dotací a ve výdajích ve výši do 50.000,- Kč, kdy tato opatření budou
předloţena zastupitelům obce na nejbliţším zasedání.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
11.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi obcí a
plynárenskou společností, kdy předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene spočívající v:
a. právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
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b. právu vstupovat a vjíţdět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
Ve smlouvě se jedná o obecní pozemky 7/11, 35/5, 112/2, 301/1, 307/2, 332, 366/2, 399/1,
414, 433, 491, 494, pozemky ve zjednodušené evidenci (PK) 110/2, 308, 322, 904.
Předsedající poţádal zastupitele o hlasovaní o jejím podepsání.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
12.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 Z 12.11.2010

Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3 z 12.11.2010 a nechal o něm
hlasovat
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
13.

DISKUZE

Starosta obce se vrátil k dotazu pana Romana Šedivého, kdy se snaţil vysvětlit, jak je
obecní zaměstnanec financován. Zastupitelstvo obce předpokládá, ţe v roce 2011 opět
zaměstná pracovníka na VPP a z tohoto důvodu je s ním počítáno i ve výdajích rozpočtu na
rok 2011. Dotace se v příjmech objeví aţ po jejím získání. V případě, ţe dotace nebude
získána, nebude obec v roce 2011 zaměstnávat zaměstnance na VPP.
Pracovník je zaměstnán na dobu 6 měsíců a po dohodě s ÚP TU byl v letošním roce
pracovník zaměstnán na dobu 7-i měsíců.
Další otázka byla, jakým způsobem je zaměstnanec vybírán. Odpověď: hlavní kritéria pro
zaměstnání jsou – základní vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaný min. 6 měsíců. Obec má
moţnost si vybrat ve svém okolí takto vyhovujícího občana a nebo bude zaměstnanec vybrán
úřadem práce.
Byl vznesen další dotaz ze strany p. Romana Šedivého, zda jsou spoluobčané a zastupitelé
spokojeni s prací obecního zaměstnance. Začala vášnivá diskuze. Většina občanů i zastupitelé
jsou s prací zaměstnance spokojeni. Dále byl vznesen dotaz, proč našeho zaměstnance
nezaměstnává obec Trotina. Obec Zábřezí-Řečice spolupracuje se zaměstnancem jiţ několik
let a ani z jedné strany nebyl důvod ke změně.
Starosta obce zdůraznil, ţe je nutné zaměstnávat takového zaměstnance, který nejen
podává pracovní výkony ale je také solidní v docházce do práce. Tyto dvě vlastnosti náš
zaměstnanec má.
Na téma údrţby zeleně se dál bouřlivě diskutovalo.
Pan Roman Šedivý vznesl další dotaz k dotaci na úpravnu vody. Zda má být vyčerpána do
konce roku 2010? Odpověď: Do konce roku je nutné proinvestovat dotaci od MZe. Dotace
od Královéhradeckého kraje a vlastní zdroje budou proinvestovány v roce 2011. Úpravnu
vody staví f.PS Stav z Náchoda.
Pan Roman Šedivý se dále zeptal na to, zda je v obci ještě nějaké staré vedení (vodovodu).
Odpověď: Ano, původní je přivaděč vody od úpravny v Řečici na Zábřezí. Na jeho
rekonstrukci obec nezískala dotaci.
www.zabrezi-recice.cz
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Pan Bozner poděkoval zastupitelům za to, ţe se zasadili o vyčištění příkopů u státní silnice
v Řečici. Starosta obce zdůraznil, ţe se o toto z velké míry zasadil místostarosta obce pan
Küffel.
14.

ZÁVĚR

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

Zapsal:

Ověřovatelé:

www.zabrezi-recice.cz

Mgr. Dana REJLOVÁ

Ing. Petr SAMEK

Starosta obce:

Martin JANEČEK

Martin JUKL
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