Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce
z důvodu ochrany osobních údajů

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skrchov
konaného dne 28. 10. 2018
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov se konalo v budově obecního úřadu a bylo zahájeno
ve 13:00 hod. dosavadní starostkou obce paní Věrou Kolářovou (dále jako "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 konstatovala, 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
Skrchov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 10. 2018 do 29. 10.
2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající také v úvodu zasedání poděkovala dosavadnímu zastupitelstvu.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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 přečetla 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 Skrchov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
a jmenovitě vyzvala 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.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Ladislava Chladila a pana Petra
Kopečného a zapisovatelem pana Františka Bubeníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
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Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Skrchov určuje ověřovateli zápisu pana Ladislava Chladila a pana
Petra Kopečného a zapisovatelem pana Františka Bubeníka.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/1 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se
přítomným zastupitelům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I)

Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
·
určení způsobu volby starosty a místostarosty
·
volba starosty
·
volba místostarosty
·
·

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
·
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
·
volba předsedy finančního výboru
·
volba předsedy kontrolního výboru
·
volba členů finančního výboru
·
volba členů kontrolního výboru
III)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/2 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se
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0

Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/3 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:

Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce nebude žádný člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatovala, 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 – zastupitelé se vyslovili pro veřejnou volbu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/5 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající dále upozornila, 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.
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Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva pan František Bubeník navrhl zvolit do funkce starosty paní
Věru Kolářovou. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov volí starostou paní Věru Kolářovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 1/6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Pan Petr Kopečný uvedl, že dříve bývala funkce místostarosty obsazována zastupitelem z
Borové, proto se otázal zastupitelů z Borové, zda by se nechtěli – i vzhledem k výsledkům voleb –
této funkce ujmout. Protože zastupitelé z Borové o tuto funkci neprojevili zájem, navrhla paní Věra
Kolářová na funkci místostarosty pana Františka Bubeníka. Další návrhy podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov volí místostarostou pana Františka Bubeníka.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala 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 navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům podat návrh nebo
sdělit své stanovisko. Žádný návrh nebo stanovisko podáno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/8 bylo schváleno.
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Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního
výboru pana Petra Kopečného z důvodu jeho zkušenosti v této problematice. Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov volí předsedou finančního výboru pana Petra Kopečného.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru paní Martu Oujezdskou. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov volí předsedou kontrolního výboru paní Martu Oujezdskou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/10 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. V diskuzi byli za členy finančního výboru navrženi paní Alena Smilovská
a pan Ladislav Chladil, za členy kontrolního výboru byli navržení paní Ludmila Drahošová a pan
Antonín Konůpka. Jiné návrhy podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov volí členy finančního výboru paní Alenu Smilovskou
a pana Ladislava Chladila.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov volí členy kontrolního výboru paní Ludmilu Drahošovou a
pana Antonína Konůpku.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/12 bylo schváleno.
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Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
Předsedající nejprve předložila k projednání, zda neuvolnění členové zastupitelstva, kteří
nevykonávají žádnou funkci, budou tuto funkci vykonávat zadarmo jako dosud, nebo zda jim bude
vyplácena měsíčně odměna.
V diskuzi se zastupitelé vyslovili pro vyplácení měsíční odměny ve výši 400 Kč, jako částky
adekvátní času věnovanému zasedání na obecních zastupitelstvech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 400 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018 a v případě náhradníka
ode dne složení slibu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/13 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Dále předsedající předložila k projednání výši měsíční odměny starosty s tím, že minimální
výše odměny starosty stanovená nařízením vlády činí 10.950 Kč, dosavadní výše odměny starosty
schválená minulým zastupitelstvem byla 13.000 Kč. V diskuzi bylo zastupiteli navrženo zvýšení
měsíční odměny starosty na 14.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 14 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, tj.
od 28. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 1/14 bylo schváleno.

Dále předsedající předložila k projednání výši měsíční odměny místostarosty s tím, že
dosavadní výše odměny byla 1.500 Kč měsíčně. V diskuzi zastupitelé navrhli zvýšit měsíční
odměnu místostarosty na 2.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 2 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty, tj. od 28. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 1/15 bylo schváleno.

Předsedající dále předložila k projednání zda, a pokud ano, v jaké výši bude
poskytována odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva.
V diskuzi se zastupitelé dohodli, že vzhledem k tomu, že členům zastupitelstva je již
poskytována měsíční odměna, budou činnost ve výborech vykonávat bez nároku na
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odměnu; pouze členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, bude poskytována měsíční
odměna 100 Kč. Toto bude zohledněno v souhrnném usnesení o poskytovaných odměnách.
Bod IV - Diskuse

a) Předsedající vyzvala k projednání a schválení výše odměn poskytovaných obecním
úřadem, a to formou souhrnného usnesení, které znovu potvrdí i výši odměn
schválených v předchozích usneseních dnešního zastupitelstva. U odměn vyplácených
na základě dohod navrhla předsedající navýšit roční odměnu pro členy Sboru pro
občanské záležitosti (2 osoby) a měsíční odměnu pro knihovnici. Předsedající také
navrhla schválit měsíční odměnu za správu hřiště, aby bylo možno uzavřít dohodu o
pracovní činnosti na kontrolu a údržbu dětského hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
1. Neuvolněný starosta obce ve výši - 14.000 Kč, odměna stanovena od 28. 10. 2018
2. Neuvolněný místostarosta obce ve výši - 2.000 Kč, odměna stanovena od 28. 10. 2018
3. Neuvolněný člen zastupitelstva - 400 Kč, odměna stanovena od 1. 11. 2018
4. Výkon funkce předsedy výboru - 0 Kč (náleží pouze odměna člena zastupitelstva)
5. Výkon funkce člena výboru - 0 Kč (náleží pouze odměna člena zastupitelstva)
6. V případě souběhu funkcí předsedy výboru a člena dalšího výboru nebude poskytována
souhrnná odměna.
Zastupitelstvo obce Skrchov stanovuje měsíční odměny od 1. 11. 2018 členům výborů ZO,
kteří nejsou zastupiteli obce, ve výši - 100 Kč.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (starosty, místostarosty, předsedy, člena výborů) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce. V případě nového člena zastupitelstva (nástupu náhradníka na
uvolněný mandát) bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Schválené odměny vyplácené na základě dohod od 1. 11. 2018:
Odměny vyplácené 1x ročně:
SPOZ
1.500,- Kč
Úržba křížku a zvoničky
500,- Kč
Odměny vyplácené 1x měsíčně:
Knihovnice
Kronikář
Správa PC a web obce
Účetní
Správa hřiště

1.500,- Kč
200,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
600,- Kč

Odměny pro práce konané na základě dohody o provedení práce:
Prohrnování komunikací traktorem
500,- Kč/hod.
Ostatní práce pro obecní úřad
100,- Kč/hod.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 1/16 bylo schváleno.
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0

b) Rozpočtové opatření – předsedající seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením
č. 8/2018, které bylo provedeno starostkou obce v rámci pravomoci provádět rozpočtová
opatření dne 5. 10. 2018 – rozpočtové opatření na straně příjmů zohledňuje dotaci na
komunální volby, na straně výdajů zohledňuje náklady na volby, navyšuje položku právních
služeb, komunálních odpadů a další.
Plné znění rozpočtového opatření je uvedeno v příloze zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/17 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

c) Údržba dětského hřiště – předsedající se otázala pana Antonína Konůpky, zda by byl ochoten
převzít správu dětského hřiště – provádění kontrol a údržby. Vzhledem ke kladné odpovědi
vyzvala zastupitelstvo ke schválení uzavření dohody o pracovní činnosti na tento předmět
činnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti
s panem Antonínem Konůpkou na kontrolu a údržbu dětského hřiště a areálu.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1/18 bylo schváleno.

d) Ve věci návrhu na připojení vodovodu Skrchov na skupinový vodovod probíhají předběžné
tržní konzultace – je posuzována správnost technického řešení a odhadu investičních
nákladů.

e) Na 18. 12. 2018 je stanoveno soudní jednání ve věci určení vlastnictví s

osobní údaj odstraněn.

f) Dne 19. 11. proběhne valná hromada Svazku VaK, buď je třeba pověřit osobu, která bude
obec na valné hromadě zastupovat, nebo obec ze zákona zastupuje starosta nebo
místostarosta. Bylo dohodnuto, že za obec se zúčastní místostarosta.

g) Mikroregion Letovicko pořídil pro členské obce betonové lavičky – obec obdrží 3 kusy, které
jsou v rozloženém stavu složeny v Technických službách – bude třeba zajistit jejich odvoz.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 14:45 hodin, přítomno bylo všech 7 zastupitelů.
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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)

Kopie informace o konání ustavujícího zasedání zaslaná zastupitelům

5)

Výpis přijatých usneseníPřílohy zápisu:

6)

Výpis z usnesení – usnesení č. 1/6 (zvolení starosty obce)

7)

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Zápis byl vyhotoven dne 6. listopadu 2018.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

.............................................

..............................................

..............................................

Starostka:

..............................................
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