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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 2015
10. HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ, PROVÁDĚT STAROSTOVI ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
11. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA KRYTÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DIAKONIE
V ROCE 2014
12. ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE
13. DISKUZE
14. 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.
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).
www.zabrezi-recice.cz
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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 pana Martina
Smělého a zapisovatelem pana Martina Janečka.
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)
 Diskuse
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných občanů nebo zastupitelů návrh
k doplnění předneseného programu.
Stávající starosta vznesl návrh na doplnění:
 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
 Hlasování o schválení, provádět starostovi rozpočtová opatření
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 Žádost o příspěvek na krytí provozních nákladů sociálních služeb Diakonie
v roce 2014
 Územní plán Zábřezí-Řečice - informace
Žádné 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:
Předsedající vyzval přítomné k podání návrhů na počet místostarostů. Zastupitel pan Jukl
Martin podal návrh na šest místostarostů. Předsedající nechal o návrhu hlasovat.
0 hlasů PRO; 6 hlasů PROTI; 1 hlasů ZDRŽEL SE
Předsedající poté navrhl jednoho místostarostu obce, tak jak tomu bylo doposud.
Předsedající podotkl, že je to dostačující. 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 Bc. Jan Karban navrhl zvolit do funkce
místostarosty p. 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 Bc.
Jana Karbana 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 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. 2014 . Předsedající navrhl též 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 žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
7 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
www.zabrezi-recice.cz
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9.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2015.
Rozpočet obce na rok 2015 je navržen jako vyrovnaný.
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.
HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ, PROVÁDĚT STAROSTOVI
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.
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 PŘÍSPĚVEK NA KRYTÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DIAKONIE V ROCE 2014
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o příspěvek na krytí provozních nákladů
sociálních služeb Diakonie v roce 2014. Diakonie poskytuje službu 1 občanovi naší obce a
byli jsme požádáni o částku 3000,- korun. Jedná se o finanční příspěvek, kterým může obec
vyjádřit zájem o svého občana a přispět k pokrytí provozních nákladů využívané služby. Po
diskuzi nechal předsedající hlasovat o schválení poskytnutí výše uvedeného příspěvku.
6 hlasů PRO; 1 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE
12.

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE

Předsedající informoval přítomné o vypracování zadání územního plánu Zábřezí-Řečice.
Zadání vypracoval odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Dvoře Králové
nad Labem. V průběhu měsíce listopadu nebo prosince proběhne schůzka s vedoucím odboru
výstavby a územního plánování, panem Rudolfem, na které bude zastupitelům a občanům
podrobně vysvětlena problematika pořízení územního plánu a budou zodpovězeny otázky
zastupitelů a občanů.
O schůzce budou občané informováni vyvěšením o konání na úředních deskách (i
elektronicky) a budou doručeny pozvánky do poštovních schránek.
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Předtím, než byla zahájena diskuze, poděkoval starosta předchozím zastupitelům za
práci, kterou odvedli. Zvláště poděkoval předchozímu místostarostovi obce panu J. Küffelovi,
za mnohaletou práci pro obec a pomoc při výkonu funkce starosty.
13.

DISKUZE

Starosta obce vyzval přítomné k diskuzi.
Pan Šedivý Roman se zeptal, kdy se budou zavírat závory u obecního úřadu. Když bylo
požadováno vybudování závory na obecní cestě v lese, aby se zamezilo krádežím dřeva z lesů
soukromníků, tak se závora nevybudovala a u obecního úřadu jsou dvě a za celé léto se
nepoužily. Není to vyhazování peněz?
Pan starosta odpověděl, že závory byly vybudovány hlavně proto, aby se zamezilo
nepovolenému zajíždění vozidel k víceúčelové nádrži a to hlavně v letních měsících. Tento
rok to nebylo zapotřebí. Pan Šedivý Roman upozornil na to, že právě v letních měsících se na
parkovišti v nočních hodinách scházejí různí lidé a dělají tam hluk a nepořádek. O tom však
starosta nevěděl a vyzval tedy, že je nutné na tento nešvar upozornit a závory poté budou
v noci uzavřeny.
Pan Šedivý se dotazoval na to, zda jsou všechny zápisy ze zasedání včas vyvěšovány na
elektronické úřední desce.
Starosta obce odpověděl, že všechny zápisy na elektronické úřední desce jsou a byly včas
vyvěšeny.
Poté se ještě krátce diskutovalo o obecním zaměstnanci, nepořádku okolo úřadu.
Zastupitel obce pan Karban Jan pohovořil o nutnosti oprav víceúčelové nádrže. Hovořilo
se o možnostech oprav a jejich ceně. Pan Karban Jan zjistí možnosti oprav.
14.

ZÁVĚR

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

Přílohy:
 Prezenční listina ustavujícího zasedání
 Slib člena zastupitelstva obce
 Návrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2015

Zapsal:

Ověřovatelé:
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Martin JANEČEK

Starosta obce:

Miroslava ONDRUŠOVÁ

Martin SMĚLÝ

Martin JANEČEK
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