Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1A/2010
Datum: 19. 11. 2010
Místo: obecní úřad
Čas zahájení : 18.00 hod

Čas ukončení: 20.30 hod

Přítomni: 13 členů, u některých bodů 12 a 11 členů
Ověřovatelé: Věžník Ladislav, Cabejšek Jan
Program:
1. Přečtení zápisu z rady obce konané 15.11.2010
2. Určení zapisovatele zápisu ze zasedání
3. Sestavení finančního a kontrolního výboru
4. Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
5. Stanovení odměny místostarosty a činnosti, kterou bude vykonávat
6. Projednání odměn rady obce, zastupitelstva
7. Stanovení úředních hodin OÚ
8. Informace o schválení odměny ředitelce školy
9. Informace o bankovním úvěru
10. Rozpočtové opatření č. 4/2010
11. Rúzné
Ad1) Starosta zahájil zasedání, přečetl program, který byl schválen všemi členy
zastupitelstva. Dále přečetl přítomným členům zápis z jednání rady obce ze dne 15. 11. 2010.
Rada jmenovala tři osoby, které budou disponovat s bankovním účtem obce- starosta Zdeněk
Nováček, místostarosta Martin Outulný a člen rady Jaroslav Brach. Disponující jsou vždy dvě
osoby a kulaté razítko obec Hartvíkovice. K dalším bodům se vyjádřili: p. Milan Outulný
upozornil na to, že v kulturním domě je špatné sociální zařízení, zda se toto bude někdy řešit a
špatná elektroinstalace. Pan Tručka uvedl, že elektroinstalace sama o sobě není špatná , ale
vlivem vlhka a špatné možnosti vytápění kulturního domu je občas poruchová. Sociální
zařízení se zatím řešit nemůže vzhledem k finančním prostředkům.

Ad2) Zapisovatelkou na zasedání zastupitelstva obce byla schválena p. Zezulová.
Ad3) Starosta uvedl, že finanční a kontrolní výbor budou tříčlenné. Přečetl co je náplní jejich
práce podle zákona o obcích a uvedl, že členem nesmí být starosta a místostarosta. Po diskusi
byli zvoleni tito členové:
Finanční výbor: předseda: Otto Tručka

člen: Jan Cabejšek

člen: Jiří Randa
9 pro – 3 zdržel se - 0 proti

Kontrolní výbor: předseda: Jaroslav Brach člen: Jana Chalupová

člen: Jaromír Zezula
9 pro – 3 zdržel se – 0 proti

Ad4) Bylo schváleno, že zastupitelstvo bude jednat podle stávajícího jednacího řádu, který
bude zveřejněn na stránkách obce a členové ZO , pokud budou mít k němu připomínky, tak je
přednesou na příštím zasedání.
11 pro – O zdržel se – Oproti
Ad5,6,7) Starosta seznámil přítomné s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v které
jsou uvedeny měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, uvolněným a
neuvolněným. Místostarosta naší obce , který je neuvolněný ve své funkci, pobíral měsíčně
5.300 Kč hrubého. Starosta navrhl, aby tato odměna zůstala i novému místostarostovi p.
Outulnému Martinovi. Náplní práce bude starat se o obecní budovy, o jejich údržbu, psát
zápisy z rady obce, hlášení do rozhlasu, aktualizace úřední desky,vybírání poplatků. Úřední
hodiny budou jako dosud pondělí a středa od 17 do 19 hodin s tím, že je možné je změnit, tak
aby byl více v kontaktu starosta s místostarostou než tomu bylo dosud. Rovněž dopolední
úřední hodiny je možno změnit podle uvážení a schválení na příštím zasedání ZO, zatím
zůstávají stejné. Zasedání zastupitelstva budou v zimním období v pátek v 17.30 hod, v letním
se upraví později. Pozvánky budou písemně i na email, pozvánky na radu zprávou SMS.
10 pro – 1 – zdržel se – 0 proti
K tomuto ještě podotkl p. Tručka, že je nutno, aby kronikář a současně i nyní místostarosta
předložil ke schválení zastupitelstvu zápisy do kroniky. Bylo navrženo, aby zápisy
naskenoval a dával na stránky obce nebo kopíroval a předkládal ke schválení.
Odměny ostatním členům zastupitelstva byly navrženy tak jako dosud, tj. 100 Kč hrubého za
účast na zasedání rady a na zasedání zastupitelstva. Rada se bude scházet asi 1 x za 3 až 4
týdny a bude připravovat program zastupitelstva. Rovněž zapisovatelce p. Zezulové byla
schválena tato odměna.
11 pro - 0 zdržel se – 0 proti

Návrh 500 Kč hrubého každému členovi rady měsíčně byl zamítnut.
Ad8) Starosta informoval členy ZO o schválené odměně ředitelce školy Mgr. Hasičkové ve
výši 8.500 Kč, kterou schválila rada obce. Tato odměna je vyplacena z rozpočtu školy
prostřednictvím krajského úřadu a nezatěžuje rozpočet obce.
Ad9) Starosta informoval o výběrovém řízení na poskytovatele úvěru, které proběhlo ve
firmě AP Investing Brno. Zúčastili se ho p. Nováček, p. Tručka a p. Zezulová. Jedná se o úvěr
na 2. Etapu kanalizace. Bývalý starosta p. Tručka zajistil toto výběrové řízení na základě
požadavku bývalého zastupitelstva, aby zajistil návrh úvěrové smlouvy a vysvětlil
podrobnosti ohledně financování 2.- etapy kanalizace. Financováním a případným přijetím
nebo nepřijetím úvěru se bude zabývat nejdříve rada obce v příštím týdnu a pak zastupitelstvo
obce, aby celá záležitost byla co nejdříve vyřešena.

Ad10) Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2010, které je přílohou
tohoto zápisu.
11 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Ad11)Různé
Obec má institut veřejné služby, ale vzhledem ke špatným zkušenostem z loňského roku se
dvěma pracovníky, nedoporučuje zastupitelstvo tuto službu poskytovat a případným
zájemcům doporučilo obrátit se na Městský úřad v Náměšti nad Oslavou.
Bývalý starosta p. Tručka uvedl, že by předání funkce novému starostovi mělo proběhnout
co nejdříve, asi do konce měsíce listopadu 2010, bude nutno udělat inventarizaci majetku,
předat veškerou dokumentaci, klíče, razítka apod.
Vánoční strom bude opět rozsvícen v neděli 28. 11. 2010.
Pan Milan Outulný navrhl, že by zajistil zabezpečení balkonu v kulturním domě, opatřil ho
zábradlím z důvodu bezpečnosti při tanečních zábavách.
Opravu střechy tělocvičny se již nepodařilo provést z kapacitních důvodů klempířské firmy,
toto bude provedeno v příštím roce.

UNESENÍ č. 1A/2010

Zastupitelstvo provedlo volbu členů finančního a kontrolního výboru a schválilo jejich
složení:
Finanční výbor: předseda :

Otto Tručka

Člen:

Jiří Randa

Člen:

Jan Cabejšek

Kontrolní výbor: předseda: Jaroslav Brach
Člen:

Jaromír Zezula

Člen:

Jana Chalupová

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
-jednací řád obce
- měsíční odměnu místostarostovi a odměnu členům zastupitelstva za docházku na
zasedání ZO
-rozpočtové opatření č. 4/2010
-zapisovatele zápisu z jednání ZO
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
-zápis ze zasedání rady obce ze dne
-informaci o bankovním úvěru a financování kanalizace
-informaci o předání funkce starosty
-informaci o plánovaných opravách
Zastupitelstvo doporučilo nevyužívat institut veřejné služby.

…………………………..
Starosta obce

……………………………….
místostarosta obce

