Obec Újezd u Plánice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice,
konaného dne 2.11.2018 od 19:00 hodin v KD v Újezdě u Plánice, č.p. 25
Přítomni zvolení zastupitelé: Milan Moudrý, Mgr. Vladimír Kabrt, Jiří Fremund, Bc.Blanka
Kantová, Jindřich Gregora, Veronika Jakubcová, Ing. Petr Kulich
Hosté: Milan Bělohlavý (lesní hospodář), Václav Tícha (bývalý zastupitel), Martina Kourová
(účetní obce)

1. Zahájení
Řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva (dále v textu ZO) zahájil starosta obce v 19:00
hodin, poděkoval všem za účast na zasedání a přivítal všechny přítomné členy ZO
a občany. Pogratuloval zvoleným zastupitelům a poděkoval bývalému zastupiteli panu Tíchovi.
Poté starosta předal slovo místostarostovi panu Kabrtovi, který schůzi dále řídil (dále
v textu předsedající).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 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.
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
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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 podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatele zápisu
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající navrhl Bc. Blanku Kantovou
a Veroniku Jakubcovou, zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta. Předsedajícím bylo dále oznámeno,
že se zastupitelé i občané mohou vyjadřovat ke každému bodu zvlášť.
NÁVRH USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Bc. Blanku Kantovou a Veroniku Jakubcovou,
zapisovatelem Mgr. Vladimíra Kabrta.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
6) Diskuse

NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §
71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude
umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: předsedající navrhl zvolit do funkce starosty pana Milana Moudrého. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce volí starostou Milana Moudrého.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty Vladimíra Kabrta.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce volí místostarostou Mgr. Vladimíra Kabrta.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
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.
NÁVRH USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Bc. Blanku Kantovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Bc. Blanku Kantovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru Veroniku Jakubcovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Veroniku Jakubcovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru
a finančního výboru. Předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru Ing. Petra Kulicha
a Václava Tíchu a členem kontrolního výboru Jiřího Fremunda a Jindřicha Gregoru.
NÁVRH USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Ing. Petra Kulicha a Václava Tíchu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Jiřího Fremunda a Jindřicha Gregoru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Starosta pan Moudrý navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla, v souladu se
zákonem o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna takto: členům výborů zastupitelstva ve výši
1100 Kč, předsedům výboru zastupitelstva 1500 Kč, místostarostovi 15000 Kč. A to ode dne přijetí
tohoto usnesení. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané
obce neuplatnili žádná stanoviska. Navržené částky jsou hrubé odměny, ze kterých jsou odváděny
běžné odvody.
NÁVRH USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru
zastupitelstva obce ve výši 1100 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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NÁVRH USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva obce ve výši 1500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

NÁVRH USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 15000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

6. Diskuze
P. Moudrý - Poděkoval ještě jednou občanům i zastupitelům za důvěru a znovuzvolení do funkce
starosty. Sdělil, že nejdůležitější úkol ve volebním období je vybudování vrtů a připojení se na
pitnou vodu. Dokumentace na přidělení dotace na vrty je zpracována a odeslána. Byly osloveny 3
firmy, a byla vybrána nejdostupnější (termínově) firma Geosan, s.r.o.
Další akcí je kanalizace. Po provedeném vyčištění a monitoringu je zhotoven plánek. Bylo
nalezeno několik výpustí, z kterých byly odebrány vzorky na rozbor. S problematikou kanalizace
souvisí čistička. Na návrh pana Rataje se zabýváme možností kořenové hybridní čističky. Ta je
výhodná z důvodů vypsání 100% dotace a pomoci přírodě. V současné době probíhá sběr informací,
předběžná jednání s vodohospodářskými projektanty a výběr lokality. Podobná předběžná jednání
probíhají také na výstavbu mokřadů (také možnost 100% dotací). Ty jsou zaměřeny na zachycení
vody v krajině a její obnovu.
Před dokončením opravy je koupaliště. Na závěr pan starosta sdělil, že i za krátký čas zastupitelstvo
něco pro obec udělalo a ví, že se na tyto lidi může spolehnout, zejména pak na místostarostu p.
Kabrta.
p. Holá - pozdravila přítomné a pogratulovala zastupitelům a vyjádřila přání dobré spolupráce obce
se Spolkem Újezdecké ženy i nadále
p. Faist - vyjádřil se k opravě koupaliště, např. že více věcí je třeba ještě dodělat
a delší debata se spustila ohledně zrušeného malého bazénu, do které se přidal p. Kabrt a p. Tícha.

NÁVRH USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy přednesené v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Na závěr jednání poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a ukončil jednání v 19:58 hod.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu zastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

(přílohy nejsou součástí elektronicky zveřejněné verze zápisu)
Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2018

Zapisovatel:

………………………….
Mgr. Vladimír Kabrt

Ověřovatelé:

………………………….
Bc. Blanka Kantová

………………………….
Veronika Jakubcová

Starosta:

………………………….
Milan Moudrý

………………………….
razítko
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