Zápis č. 04/2018

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 1. listopadu 2018, od 18:00 hodin v místní sokolovně č. p. 140
I. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:03 hodin dosavadním starostou obce Ladislavem Tesaříkem (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 19. října 2018 v 16:00 hod., žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Hrusice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10 2018 do
2. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomni: Mgr. Petr Sklenář, PhDr. Ivana Plechatá, Mgr. Jan Kopecký, David Čihák,
Ladislav Tesařík, Irena Tesaříková, Ing. Pavel Vávra, Tomáš Staněk, Martina Procházková
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno devět členů zastupitelstva
(z celkového počtu všech devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1. Dále bylo
přítomno 94 občanů.
II. 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 Hrusice 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).
Všichni zvolení členové zastupitelstva složili slib, žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.
Po složení slibu bylo členům zastupitelstva obce 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.
III. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit zapisovatelem Ivanu Plechatou a ověřovateli zápisu Irenu
Tesaříkovou a Tomáše Staňka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje zapisovatelem Ivanu Plechatou.
Výsledek hlasování pro zapisovatelku: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
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Usnesení č. 18/11/01 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Tomáše
Staňka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/02 bylo schváleno.
IV. Volba návrhové a volební komise
Předseda navrhl Jana Kopeckého za předsedu volební a návrhové komise a za členy Irenu
Tesaříkovou a Martinu Procházkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice navrhuje Jana Kopeckého za předsedu volební a návrhové
komise a Irenu Tesaříkovu a Martinu Procházkovou členy volební a návrhové komise.
Výsledek hlasování pro předsedu a členy volební a návrhové komise: Pro 9 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/03 bylo schváleno.
IV. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zároveň
navrhl doplnění bodů programu. Zároveň doporučil sloučit návrhovou a volební komisi.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
Zahájení
2.
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a volební a návrhové komise
3.
Slib zastupitelů a předání ověření
4.
Schválení programu
5.
Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarosty
6.
Volba předsedy a členů 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
7.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
8.
Schválení jednacího řádu zastupitelstva na roky 2018-2022
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9.

Různé
a. Odsouhlasení smlouvy o školském obvodu s městem Mnichovice
b. Určení pověřené osoby pro územní plánování
10.
Diskuse
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/04 bylo schváleno.
V. Volba starosty a místostarosty
Rozhodnutí o způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo starostu a místostarostu ve veřejné volbě.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své připomínky. Žádné připomínky nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí svého starostu a místostarostu ve veřejné volbě.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/05 bylo schváleno.
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí jednoho místostarostu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/06 bylo schváleno.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích,
aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své připomínky. Žádné připomínky sděleny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/07 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty/starostky.
Byly podány následující návrhy: Petr Sklenář, Irena Tesaříková. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své připomínky. Žádné
připomínky sděleny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí starostkou Irenu Tesaříkovou.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 6 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 18/11/08 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí starostou Petra Sklenáře.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18/11/09 bylo schváleno.
Po zvolení se nově zvolený starosta ujal vedení zasedání zastupitelstva obce. Poděkoval
dosavadnímu starostovi, místostarostovi a všem bývalým členům zastupitelstva za jejich
práci pro obec. Následně jako předsedající pokračoval v projednávání dalších bodů
programu.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty/místostarostky. Byly podány následující návrhy: Ivana Plechatá. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své připomínky.
Žádné připomínky nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí místostarostkou Ivanu Plechatou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 4
Usnesení č. 18/11/10 bylo schváleno.
VI. 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 připomínky. Žádné připomínky
nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/11 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Martina Procházková, Irena Tesaříková.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
připomínky. Zastupitel Ladislav Tesařík nesouhlasil s nominací paní Procházkové
s odůvodněním, že nebude probíhat řádná kontrola a že nově zvolený starosta slíbil na
předvolebním setkání, že tyto funkce dá opozici.
Starosta obce reagoval, že každý člen zastupitelstva obce má ze zákona právo vyžadovat
předložení finančního hospodaření obce a další kontrolu usnesení zastupitelstva obce.
Dále informoval zastupitelstvo a občany, že na předvolebním setkání říkal, že pokud bude
mít sdružení většinu, nabídne tyto pozice „opozici“. Jelikož ale většinu nemá, nabídl tyto
pozice „koaličním“ partnerům. Žádné další připomínky zastupitelů ani občanů nebyly
sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí předsedkyní finančního výboru Irenu Tesaříkovou.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 6 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/12 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí předsedkyní finančního výboru Martinu Procházkovou.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18/11/13 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Tomáš Staněk, Ladislav Tesařík.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
připomínky. Žádné připomínky nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí předsedou kontrolního výboru Ladislava Tesaříka.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 6 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/14 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí předsedou kontrolního výboru Tomáše Staňka.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18/11/15 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Marie Kuntová a Jana Vančurová. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své připomínky. Žádné
připomínky nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí za členy finančního výboru Marii Kuntovou a Janu
Vančurovou.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18/11/16 bylo schváleno.
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Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Lenka Kopecká a Josef Svoboda. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své připomínky. Žádné
připomínky nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí za členy kontrolního výboru Lenku Kopeckou a Josefa
Svobodu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 3 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/17 bylo schváleno.
VII.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby všem neuvolněným zastupitelům byla přiznána odměna za výkon
funkce ve 100% výši, kdy při souběhu funkcí bude vyplacena odměna vyšší. Následně
vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů.
O slovo se přihlásil zastupitel pan Ladislav Tesařík, který s výší odměny nesouhlasil
a navrhl variantu ve výši 5.000 Kč pro místostarostku, a to s ohledem na skutečnost, že
dosavadní místostarosta dostával odměnu kolem 2.000 Kč. Dále uvedl, že v zaměstnání
při nástupu zaměstnanec taktéž nedostává plnou mzdu, ale je mu zvyšována až za jeho
výkon. Dále se do diskuse přihlásilo několik občanů, kteří měli připomínky, „že taková
výše odměny je nemorální“, další občan s odměnou souhlasil a zeptal se zastupitelky
Ireny Tesaříkové, zdali by pracovala také zadarmo. Ta odpověděla, že nikoliv, ale také ne
za možné maximum. Navíc uvedla, že obec nemá připravené projekty na jejichž realizaci
budou připravovány žádosti o dotace, které bude místostarostka zpracovávat. Také
navrhla odměnu pro místostarostku ve výši 12.000 Kč. Další občanka souhlasila s výší
odměny v maximální výši.
Dále se do diskuse již nikdo nepřihlásil a předsedající dal tak hlasovat o návrzích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši
5.000 Kč/měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 6 Zdrželi se 2
Usnesení č. 18/11/18 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši
12.000 Kč/měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 5 Zdrželi se 2
Usnesení č. 18/11/19 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
a místostarosty obce ve 100 % výši za měsíc. V případě souběhu několika funkcí se
odměna poskytne pouze za výkon funkce, za nichž podle rozhodnutí zastupitelstva
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náleží nejvyšší odměna. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, respektive složení
slibu, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdrželi se 1
Usnesení č. 18/11/20 bylo schváleno.
VIII. Jednací řád zastupitelstva pro období
Předsedající předložil členům zastupitelstva návrh jednacího řádu, kterým se
zastupitelstvo bude nadále na svých jednáních řídit. Po krátké diskusi
a drobných/formálních úpravách bylo dáno hlasovat o novém znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice odsouhlasilo znění nového jednacího řádu zastupitelstva
(znění tvoří nedílnou přílohu č. 3 tohoto zápisu).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/21 bylo schváleno.
IX. Různé
Dodatek č.1. ke Smlouvě o školském obvodu
Předsedající předložil zastupitelům k odsouhlasení dodatek č. 1 ke Smlouvě o školském
obvodu, uzavřenou mezi obcí Mnichovice a Hrusice, kterou obec Hrusice plní svoji
zákonnou povinnost. Následně předsedající předal slovo zastupiteli Ladislavu Tesaříkovi,
který jako bývalý starosta byl u jednání a tento dodatek předkládá, aby v krátkosti tuto
smlouvu zastupitelům a občanům představil. Po představení dodatku se přihlásil do
diskuze zastupitel Jan Kopecký, který doplnil informaci vyplývající ze smlouvy ohledně
postupu při naplnění kapacity školy, a to vybudováním detašovaného pracoviště. Dále se
do diskuse nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil. Předsedající dal tak hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o školském
obvodu, která byla uzavřena dne 3.11.2014 a ukládá starostovi podepsat tento
dodatek a zaplatit první splátku, ve výši 400.000 Kč, a to do 30.11.2018 (v souladu
s dodatkem). V souvislosti s tímto rozhodnutím, zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo
rozpočtové opatření č: 2/2018 a z položky rozpočtu 5139 převádí částku 400 tis. Kč na
položku 5321.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/22 bylo schváleno.
Pověřenec zastupitelstva k jednání o územním plánu
Předsedající navrhl, aby pověřenou osobou byl starosta obce. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své připomínky. Žádné připomínky
nebyly sděleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu Petra Sklenáře jednáním o územním plánu obce
Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/11/23 bylo schváleno.
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Zápis č. 04/2018

Redakční rada Hlasu Hrusic
Starosta informoval zastupitele, že jmenuje novou redakční radu Hlasu Hrusic ve složení:
Hana Kuntová, Pavla Bajerová a Markéta Lakosilová.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Změna úředních hodin na OÚ
Starosta informoval o změně úředních hodin Obecního úřadu Hrusice.
Po 9-12 a 17-19 h.
St 9-12 a 17-19 h.
Čt

17-19 h.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
Připomínky a podněty občanů
•

Zajistit bezpečný přechod k vlakové zastávce přes frekventovanou silnici
v Mirošovicích
Starosta bude jednat se starostou Mirošovic o možnostech řešení bezpečného přechodu
komunikace a o těchto jednání bude informovat zastupitele i občany na některém
z nejbližších zasedání zastupitelstva.
• „Průjezdky“ pro automobily ve zkratce mezi Hrusicemi a Mirošovicemi.
Starosta informoval, že jeho prioritou je zpřístupnění zmíněné komunikace pouze pro
občany Hrusic, občany vlastnící v katastru obce nemovitost nebo pozemky, či pro osoby
zajišťující zásobování či další služby pro občany Hrusic.
Akce na listopad a prosinec
Starosta informoval občany o nejbližších kulturně-společenských akcí v Hrusicích.
3.11.2018 sobota od 13:00 zasazení stromu republiky při příležitosti oslav 100 let Československa
4.11.2018 neděle od 12:30 brigáda, úklid listí (hasiči, sokol, myslivci) sraz u OU hrábě s sebou
21.12.2018 (pátek) vánoční zpívání, u obecního úřadu

Příští zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 4. prosince 2018 od 18:00 hod. O přesném
místě zasedání bude starosta včas informovat.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,40 hodin.

Zapsala:

Ivana Plechatá

…………………………………………….

Ověřili:

Irena Tesaříková

…………………………………………….

Tomáš Staněk

…………………………………………….

Petr Sklenář

…………………………………………….

Starosta

V Hrusicích dne 09.11.2018
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