Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinčany,
konaného dne 06. 11. 2014, od 18:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Svinčany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 hodin dosavadním starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem („dále jako
„předsedající“).
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 (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014 v 16,00 hodin, žádný návrh
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Svinčany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 29. 10. 2014 do 7. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Účast veřejnosti: 7 osob.
1) 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 Svinčany a jeho 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).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zastupitelstvo bude v počtu 9 členů. Zvoleným zastupitelům byly předání osvědčení
o zvolení zastupitele.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Petra Blažka a pana Michala Dvořáčka a
zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
členům.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje ověřovatele zápisu pana Petra Blažka a
pana Michala Dvořáčka, zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 1/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
a navrhl doplnit program o bod č.10) Plán inventarizace pro rok 2014.
Navržený program ustavujícího zasedání:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

Slib členů zastupitelstva obce
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
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
Zřízení komisí zastupitelstva obce
a) stanovení počtu komisí
b) volba předsedů komisí
Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Diskuse
Plán inventarizace pro rok 2014 – doplněno na návrh. A. Kratochvíla

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 2/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

4) Volba starosty a místostarosty:
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající podal návrh, aby starosta a místostarosta obce plnili svou funkci jako
neuvolnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje funkci starosty a místostarosty jako
neuvolněnou.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 3/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

Předsedající podal návrh, zda funkce místostarosty vykonával jeden člen
zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje funkci pouze jednoho místostarosty.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 4/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
způsobem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
z
+
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 5
Zdržel se: 1
Usnesení č. 5/U/2014 usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje volbu starosty a místostarosty tajným
způsobem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 4
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/U/2014 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Přítomným členům byly rozdány lístky.
Petr Kožený konstatoval, že vhodným kandidátem na starostu by byl pan Antonín
Kratochvíl, jako kandidát s největším počtem hlasů ve volbách a dále, že
místostarostou by měl být člen jiného volební sdružení.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k tajné volbě starosty obce.
Požádal paní Ludmilu Fišarovou, Michaelu Sukdolákovou a pana Petra Koženého o
sečtení hlasů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany tajným hlasováním zvolilo starostu pana Antonína
Kratochvíla.
Hlasování:
Výsledek hlasování: 5x Antonín Kratochvíl , 4x pro Petr Blažek
Usnesení č. 7/U/2014 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k tajné volbě místostarosty obce.
Požádal paní Ludmilu Fišarovou, Michaelu Sukdolákovou a pana Petra Koženého o
sečtení hlasů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí tajným hlasováním místostarostou pana
Michala Dvořáčka.
Hlasování:
Výsledek hlasování: Pro 5x Michal Dvořáček, 3x pro Zdeněk Kubín, 1x pro
Petr Blažek
Usnesení č. 8/U/2014 bylo schváleno.
5) 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 sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 9/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy.
Paní Michaela Sukdoláková se navrhla sama jako předsedkyně finančního výboru
z důvodu profesní znalosti ze studia veřejných financí a znalosti účetnictví, který
vykonává na hlavní pracovní poměr.
Pan Antonín Kratochvíl navrhl paní Ludmilu Fišarovou jako předsedkyni finančního
výboru z důvodu, že tuto funkci zastávala po dobu 4 volebních období a s její prací
byl po celou dobu naprosto spokojen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou finančního výboru paní Michaelu
Sukdolákovou.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
z
+
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 4
Zdržel se: 1
Usnesení č. 10/U/2014 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou finančního výboru paní Ludmilu
Fišarovou.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
z
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 4
Zdržel se: 1
Usnesení č. 11/U/2014 nebylo schváleno.
Po vzájemné dohodě při dosaženém stejném počtu hlasů se paní Ludmila Fišarová
vzdala kandidatury na tuto funkci ve prospěch Michaely Sukdolákové a bylo
navrženo nové hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou finančního výboru paní Michaelu
Sukdolákovou.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1
Usnesení č. 12/U/2014 bylo schváleno.

Čer Stej Kož
z
z
+
Zdržel se: 2

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: pan Antonín Kratochvíl navrhl
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Blažka. Pan Petr Blažek
navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Koženého. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou kontrolního výboru pana Petra
Blažka.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
z

Kub
-

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Kož
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 13/U/2014 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: pan Zdeněk Kubín
navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Zdeňka Kubína. Paní Michaela
Sukdoláková navrhla paní Fišarovou, ta členství odmítla. Paní Michaela Sukdoláková
navrhla paní Pavlínu Blažkovou zvolit členem finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí členy finančního výboru pana Zdeňka Kubína
a paní Pavlínu Blažkovou.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Pan Petr Blažek navrhl pana Petra Koženého zvolit členem kontrolního výboru. Pan
Antonín Kratochvíl navrhl členem kontrolního výboru pana Jana Váňu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí členy kontrolního výboru pana Petra
Koženého a pana Jana Váňu.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Kož
z

Usnesení č. 15/U/2014 bylo schváleno.
6) Zřízení komisí zastupitelstva obce
Stanovení počtu komisí:
Předsedající navrhuje zřízení těchto komisí:
- komise kulturní
- komise pro výchovu mládeže a sportu
- komise pro životní prostředí a veřejný pořádek
- komise stavební
- komise sociální, zdravotní a občanských záležitostí
Předsedající vyzval zastupitele k diskuzi o stanovení počtu komisí.
Pan Petr Blažek navrhl spojení komisí kulturní a komisi pro výchovu mládeže a
sportu v jednu komisi.
Pan Antonín Kratochvíl navrhl novou komisi pro rozvoj a správu místních částí obce.
Pan Petr Kožený navrhl sloučit komisi stavební a komisi pro životní prostředí a
veřejný pořádek. Pan Kratochvíl a pan Dvořáček nesouhlasili s tímto návrhem.
Pan Petr Blažek navrhl, aby komise sociální měla zodpovědnost za dům
s chráněnými byty. Aby to bylo podobné, jako kulturní komise zodpovídá za kulturní
dům. Samozřejmě za technické věci, konstrukční a stavební práce nadále zodpovídá
zastupitelstvo. Hlavním cílem je, aby předseda sociální komise pomáhal s běžnými
činnostmi. Je potřeba brát zřetel, že pan J. Š. je placen jako správce domu
s pečovatelskou službou, kde tyto běžné činnosti vykonává. Bylo upřesněno panem
Blažkem, aby předseda sociální komise dbal na to, aby se neporušoval domovní řád,
hygiena. Specifikace činností sociální komise – zodpovídá za provoz domu
s chráněnými byty, zejména o přenos informací, vyslyšení požadavků od nájemců.
Pan Černík se navrhl, že bude tuto funkci vykonávat jako koordinátor provozu
domu s chráněnými byty. Co se týče problematických otázek, bude řešeno s celým
zastupitelstvem.
Předseda kulturní komise není správcem kulturního domu, ale je koordinátorem
provozu kulturního domu.
Komise pro rozvoj a správu místních částí – jedná se o přenesení informací z řad
občanů z jednotlivých částí.
Pan Kožený se dotazoval, zda komise pro místní rozvoj není totožná jako komise pro
životní prostředí. Zda komise pro veřejný pořádek není zbytečná. Zda předseda
životního prostředí nezodpovídá za ČOV. Dle starosty obce za provoz ČOV musí
zodpovídat specializovaná osoba, která na to musí mít vzdělání a specifikaci. Obec
bude muset tuto osobu sehnat a zaplatit. Nebude spadat do funkce komise životního
prostředí. Komise pro životní prostředí zahrnuje např. kácení, problematiku spojenou
s odpady, nedovolené pálení, volným pobíháním psů a černými skládkami ne
vzájemné řešení veřejných přestupků (to řeší policie).
Bylo ujednáno, že nejdříve budou schváleny názvy komisí, poté bude řešena jejich

náplň v rámci jednacího řádu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany zřizuje následující komise:
- komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport
- komise pro životní prostředí a veřejný pořádek
- komise stavební
- komise sociální, zdravotní a občanských záležitostí
- komise pro rozvoj a správu místních částí obce
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
komise kulturní a pro výchovu mládeže a sportu. Pan Antonín Kratochvíl podal
návrh na předsedu komise pana Zdeňka Kubína. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedu komise pro výchovu mládeže a
sportu pana Zdeňka Kubína.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
komise životního prostředí a veřejného pořádku. Byly podány následující návrhy:
pan Petr Blažek navrhl zvolit do funkce předsedy komise životního prostředí a
veřejného pořádku pana Petra Koženého. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou komise životního prostředí a
veřejného pořádku pana Petra Koženého.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18/U/2014 bylo schváleno.

Kož
z

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
komise stavební. Byly podány následující návrhy: pan Petr Blažek navrhl zvolit do

funkce předsedy komise stavební pana Zdeňka Stejskala. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Pan Antonín Kratochvíl navrhuje, aby
byli dále jako členové stavební komise jmenování paní Lenka Kudláčková a pan
Josef Pitra.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou komise stavební pana Zdeňka
Stejskala a členy paní Lenku Kudláčkovou a pana Josefa Pitru.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
komise sociální, zdravotní a občanských záležitostí. Byly podány následující návrhy:
pan Antonín Kratochvíl navrhl zvolit do funkce předsedy komise sociální, zdravotní
a občanských záležitostí pana Zdeňka Černíka Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou komise sociální, zdravotní a
občanských záležitostí pana Zdeňka Černíka.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
z
+
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 20/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
komise pro rozvoj a správu místních částí. Byly podány následující návrhy: pan
Antonín Kratochvíl navrhl zvolit na funkci předsedy komise pro rozvoj a správu
místních částí obce paní Ludmilu Fišarovou Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany volí předsedou komise pro rozvoj a správu
místních částí obce paní Ludmilu Fišarovou.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
z
+
+
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 21/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Bylo navrženo, aby si předsedkyně komise pro rozvoj a správu místních částí obce
oslovila případné kandidáty na členství v komisi pro rozvoj a správu místních částí.
Pan Jan Váňa navrhl, aby členem komise byl za místní část Nákle osloven pan

František Geršl a pan Pavel Šťastný za místní část Dolní Raškovice.
Na příštím zasedání paní Ludmila Fišarová oznámí navrhované členy do komise a
bude navrženo hlasování o složení členů této komise.
7) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce
Všichni zastupitelé obdrželi k prostudování a připomínkování dosavadní jednací řád
zastupitelstva obce.
Byly upraveny a doplněny činnosti v rámci jednacího řádu k níže uvedeným
komisím:
Pan Petr Kožený se navrhl jako koordinátor provozu areálu rozhledny Barborka.
Bude tuto funkci vykonávat v rámci předsedy komise životního prostředí a veřejného
pořádku. Ostatní náplně této funkce zůstávají stejné.
Do funkcí komise sociální, zdravotní a občanských záležitostí připadá funkce
koordinátor provozu domu s chráněnými byty.
Byl dán návrh na aktualizaci směrnice o zadavání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zejména kvůli veřejnému mínění.
Byl dán návrh pana Petra Blažka, zda by se zastupitelstvo nemohlo scházet jedenkrát
za dva měsíce. Oponováno bylo tím, že když zastupitel potřebuje, může si sám
požádat o svolání zastupitelstva a starosta musí zastupitelstvo svolat dle zákonem
stanovených lhůt.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje svolávání zastupitelstva obce nejméně 1x za dva
měsíce.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
z
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdrželi se 1
Usnesení č. 22/U/2014 nebylo schváleno.

Kož
-

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce, který
tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu se zapracovanými připomínkami viz výše.

Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta seznámil s výší odměn členů zastupitelstva z minulého volebního období.
Starosta navrhl zachování dosavadní výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
v souladu s § 72 a zákona o obcích a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění.
Starosta………………………………..9800,- Kč
Místostarosta…………………………..7500,-Kč
Předseda výboru nebo komise………….950,- Kč
Člen výboru nebo komise………………….0,-Kč
s účinností od 6.11.2014.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši :
Starosta………………………………..9800,- Kč
Místostarosta…………………………..7500,-Kč
Předseda výboru nebo komise………….950,- Kč
Člen výboru nebo komise………………….0,-Kč
Odměna bude vyplácena měsíčně od 6.11.2014.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/U/2014 bylo schváleno.

Kož
+

9) Diskuse
16. listopadu od 13 hodin se bude konat slavnost 10 let otevření Barborky.
Bylo navrženo p. Koženým, zda by se mohla uskutečnit kulturní akce na Vysoké
skále s názvem „doprovodný program pro děti – stezka odvahy s překvapením“.
Celá akce v areálu Barborka bude organizována převážně panem F. B. Pro toto
výročí byly vyrobeny pamětní mince.
Paní A. K. darovala obci vánoční strom. V sobotu 29. 11. bude strom pokácen a
30.11 bude strom ozdoben.
Dne 7. 12. bude uskutečněna akce na oslavu svátku sv. Barbory v 13,00 hodin.
Další schůze naplánována na pondělí 24. 11. 2014 od 18 hodin.
Úkol pro všechny členy zastupitelstva – poslat účetní obce telefonní a emailový
kontakt do týdne.
Mikulášská nadílka v sále se konat nebude.

Bude se konat adventní koncert v kostele sv. Vavřince dne 19. 12. 2014, program
zajištěn ZUŠ. Obec musí zajistit stavbu betlému a úklid okolo kostela a výzdobu.
Termín na postavení betlému určí pan L. K., bude dohodnuto na další schůzi
zastupitelstva. Konferenciérem byl určen pan Jan Váňa s jeho souhlasem.
Úřední hodiny pana starosty jsou zpravidla ve středu od 16 do 18 hodin. V tuto dobu
bývá pan starosta na obecním úřadu.
Zastupitelstvo má přehled i o citlivých informacích. Je potřeba dávat pozor, aby se
nevynášely informace i neúplné informace. Pozor na zákon o ochranu osobních dat.
To platí i pro emailovou komunikaci! Zastupitelé byli požádáni o zachování
mlčenlivosti i v rámci interní mailové komunikace.
Ozvěny – obecní zpravodaj. Na starost si bere paní Michaela Sukdoláková. Předlohy
formátu uloženy na obecním úřadě.
Do budoucna navrženo úprava webových stránek, doplněno o případně odkazy na
důležité orgány. Aktuality je možno si nastavit přímo na webu, udělat propagaci do
hlasu.
Dne 24. 11. odstupuje pan Zdeněk Kubín z pozice velitele výjezdové jednotky. Je
potřeba vyřešit smlouvu s obcí. Velitelem výjezdové jednotky byl panem Kubínem
navržen pan J. B. Byly vzneseny názory, že je důležité, aby členové výjezdové
jednotky sídlili v obci.
Byl projednán problém shromažďování trávy z fotbalového hřiště. Bude udělána
jáma a upravena cesta zadním přístupem k fotbalovému hřišti.
Bylo dohodnuto, že když bude na obecní úřad podána žádost, zda by mohlo být
naskenováno zastupitelům do emailu, aby se na to mohli včas připravit do zasedání.
Dále by bylo vhodné informovat občany, aby své žádosti předkládali na obecní úřad
nejdéle 7 dní do konání zasedání z důvodu přípravenosti zastupitelů pro případné
dotazy, nastudování okolností žádosti.
Zastupitelstvo dostalo k náhledu 2 typy HUP na zasíťování 4 pozemků Svinčany –
střed. Firma AZ poskytla dva rozpočty - stavebnice tvárnice 01 za částku 51.771,-Kč
vč. DPH a plastové pilíře S300 v částce 38.309,-vč. DPH. Položkový rozpočet je
součástí přílohy zápisu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o instalaci pilířů HUP – stavebnice, tvárnice.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/U/2014 bylo schváleno.

Do budoucna bude projednáno odbočka na kanalizaci při zasíťování Svinčany střed.

10)Plán inventarizace pro rok 2014
Do 19. 12. 2014 by měly všechny odpovědné osoby za majetek připravit podklady
pro inventarizaci. Fyzická inventura bude provedena od 1. 1. do 29. 1. 2015.
Inventurní soupis bude vyhotoven do 31. 1. 2015. Byli nominováni členi
inventarizační komise – Radka Nekvapilová, Zdeněk Kubín, Ludmila Fišarová a
předseda inventarizační komise pan Petr Blažek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení, předseda Petr
Blažek, členové Ludmila Fišarová, Zdeněk Kubín a Radka Nekvapilová.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/U/2014 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 22:58 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
4) Jednací řád zastupitelstva obce Svinčany
5) Položkový rozpočet HUP
Zápis byl vyhotoven dne: 06. 11. 2014
Zapisovatel:
Ing. Michaela Sukdoláková: ………………..

dne ……………………..

Ověřovatelé:
Ing. Petr Blažek: …..........................................

dne …..................................

Michal Dvořáček: .......................................

dne …..................................

Starosta:
Bc. Antonín Kratochvíl: …..................................

Vysvětlivky hlasování:

„+“ pro
„-“ proti
„z“ zdržel se
„0“ omluven

dne ….................................

