Ustavující zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují
Číslo: 5/2014
Datum: 10.11.2014
Zápis
Přítomno 9 zvolených členů zastupitelstva obce, zapisovatelka, veřejnost dle presenční listiny
I.

Úvod jednání – dosavadní starosta Pavel Šubíř přivítal zvolené členy zastupitelstva obce a přítomné
občany. Konstatoval, že je přítomno všech 9 zvolených zastupitelů a je možné ustavující schůzi
zastupitelstva obce zahájit.
Ověření mandátu - Před složením slibu člena ZO všichni přítomní předložili osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce. (Osvědčení zastupitelům předal k tomu oprávněný registrační úřad, jehož
pravomoci vykonává paní Eva Gennertová MěÚ v Polici nad Metují, těsně před zahájením jednání, za
přítomnosti všech členů ZO. Pan Mgr. Michal Bureš převzal osvědčení na MěÚ v Polici n.M.) Na místě
bylo ověřeno, že všichni přítomní zastupitelé mají platný mandát.
Složení slibu - Starosta vyzval členy ZO k slavnostnímu složení slibu. Paní Tomanová nahlas přečetla slib.
Členové zastupitelstva obce slib složili tím, že se podepsali pod jeho písemné vyhotovení. Podpisem
potvrdili závaznost slibu a přijali funkci v zastupitelstvu obce.

II.

Schválení programu – dosavadní starosta všechny přítomné seznámil s dalším programem a průběhem
schůze. Navrhl následující program jednání:
Program:
1) Volba starosty a místostarosty
2) Zřízení kontrolního a finančního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
4) Jednací řád ZO
5) Informace k rozpočtovému hospodaření a schválení přijatých dotací
6) Různé
7) Diskuse
Starosta všem přítomným poskytl prostor pro vyjádření. Žádné doplňující návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 31/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje následující program ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce:
1)
Volba starosty a místostarosty
2)
Zřízení kontrolního a finančního výboru
3)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
4)
Jednací řád ZO
5)
Informace k rozpočtovému hospodaření a schválení přijatých dotací
6)
Různé
7)
Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Starosta dále určil, že zápis z dnešní ustavující schůze ověřil Pavel Šubíř, František Dostál a Dáša Vacková.

1) Volba starosty a místostarosty – starosta navrhl, aby se veškeré hlasování na dnešní schůzi uskutečnilo
jako veřejné – tedy aklamací, hlasování zdvižením ruky. Dále navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána neuvolněným členem zastupitelstva obce a funkce místostarosty byla vykonávána
dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva obce.
V poskytnuté lhůtě nebyly předloženy žádné doplňující návrhy.
Usnesení č. 32/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují dále v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) určuje, že pro výkon starosty
obce nebude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn a pro výkon místostarosty obce bude člen
zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Starosta vyzval přítomné, aby předložili návrhy na obsazení funkce starosty obce. Pan František Dostál
navrhl, aby funkci starosty obce nadále vykonával Pavel Šubíř. Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 33/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují volí starostou obce pana Pavla Šubíře.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 2
Pavel Šubíř pokračoval ve vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, vyzval přítomné, aby
předložili návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. Pan Šubíř navrhl, aby funkci místostarosty
nadále vykonával pan František Dostál. Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 34/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují volí místostarostou obce pana Františka Dostála.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 1

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru – starosta sdělil, že povinnost zřídit tyto výbory vychází ze

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 119. Dále konstatoval, že výbory fungují jako nejméně tříčlenné a
jejich členy nemohou být starosta, místostarosta a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu. Navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byla Dáša Vacková, protože v kontrolním
výboru již pracovala a má zkušenosti z minulých let. Navrženými členy jsou Zdeněk Lecnar a Jaroslav
Kaufman. Dále navrhl personální obsazení finančního výboru – jako předsedu navrhl Radku Dubišarovou
Svatoňovou a členy Luboše Šorfu, Mgr. Michala Bureše.

Starosta vyzval přítomné, aby se k návrhu vyjádřili. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 35/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují zřizuje finanční a kontrolní výbor jako tříčlenné výbory
zastupitelstva obce a schvaluje jejich personální obsazení:
Kontrolní výbor: předseda Dáša Vacková, členové Zdeněk Lecnar, Jaroslav Kaufman.
Finanční výbor: předseda Radka Dubišarová Svatoňová, členové Luboš Šorfa, Mgr. Michal Bureš.
Výsledek hlasování: pro 9 , proti 0, zdržel se 0

3) Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO – starosta navrhl, aby odměny za
výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce byly stanoveny 75% z maximální výše dle nařízení
vlády č. 37/2003. Navrhl odměnu neuvolněnému starostovi 16 448,-Kč, odměnu za výkon předsedy
výboru – 1 140,- Kč, a odměnu za člena ZO ve výši 345,- Kč. Dále navrhl, aby odměny byly poskytovány
od dnešního dne tj. od 10.11.2014, kdy se zastupitelé obce ujali svých funkcí.
Starosta vyzval přítomné, aby návrh dle potřeby doplnili, nebo sdělili své výhrady. Žádné připomínky a
návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 36/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce – starostovi ve výši 16 448,- Kč,
předsedovi výboru ve výši 1 140,- Kč a členům zastupitelstva obce ve výši 345,- Kč. Odměny budou
poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
4) Jednací řád
Starosta seznámil přítomné s Jednacím řádem obce: Jednací řád zastupitelstva obce musí být vydán dle
zákona o obcích. Upravuje bližší podrobnosti jednání zastupitelstva obce a výborů v konkrétních
podmínkách obce Žďár nad Metují. Návrh byl zaslán zastupitelům obce písemně před jednáním.
Stručně:
Zastupitelstvo se schází na veřejných zasedáních nejméně 4x ročně (1x za tři měsíce)
Zastupitelstvo obce rozhoduje tak, že vydá usnesení – musí mít podporu nadpoloviční většiny
všech členů ZO tj. 5 a více hlasů pro.
Zastupitelstvo může přijímat rozhodnutí pouze na veřejných zasedání ch
Zastupitelé se účastní také pracovních schůzek se starostou obce – na těchto mají hlas poradní
ve věcech, o kterých je oprávněn rozhodovat sám starosta obce – na pracovních schůzkách
nemůže zastupitelstvo obce přijímat žádná rozhodnutí
Zápis z veřejných zasedání zastupitelstva obce je občanům k nahlédnutí.
Jednací řád upravuje také jednání výborů – výbor také přijímá usnesení a pořizuje zápis –výsledky svých
jednání předává předseda výboru vždy na vědomí zastupitelstvu obce nebo starostovi.
Usnesení č. 37/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje Jednací řád.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

5) Informace k rozpočtovému hospodaření obce
Starosta informoval občany a zastupitele o rozpočtovém hospodaření obce: obec je rozpočtová
organizace, která je navázána na státní rozpočet ČR. Je financována z výnosu daní, které stát
přerozděluje a z dotace na výkon státní správy a samozřejmě z vlastní činnosti. Největší příjmy z vlastní
činnosti obce plynou z pronájmu bytového fondu.
Obec hospodaří dle schváleného rozpočtu, v případě potřeby může schvalovat změny rozpočtu.
Pomocným nástrojem rozpočtu je rozpočtový výhled. Je to plán, který vystihuje dlouhodobé financování
obce na 2 až 5 následujících let. Kromě předpokládaného vývoje příjmů a běžných výdajů obce, obsahuje
také akce, které zastupitelé chtějí realizovat ve svém volebním období.
Na investice, nebo mimořádné opravy bude možné každoročně použít cca 1,5 mil Kč. O jejich použití by
se mělo zastupitelstvo obce vyjádřit na dalším jednání.

Plán prací v rámci rozpočtového hospodaření obce:
Připravit návrh rozpočtového výhledu na období 2015 – 2019
Připravit návrh rozpočtu na rok 2015
A schválit rozpočtové provizorium pro leden a únor 2015.
Předpokládáme, že další zasedání ZO proběhne v prosinci.

Dále byl zastupitelstvu obce předložen paní Pohnerovou návrh na úpravy rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 5/2014.
Návrh zahrnuje očekávané příjmy z titulu dotací
Na zajištění voleb do ZO ………. 17 tis Kč
Na zametací stroj – z operačního programu životního prostředí – opatření ke snížení prašnosti
v obcích ……… 1 837 080 Kč
Na opravu místních komunikací poškozených při vedení objízdných tras obcí ……. 230 tis Kč
Návrh rozpočtového opatření dále zahrnuje navýšení výdajů a to přesně na účely, pro které je dotace
poskytnuta.
Celkově se navrhuje upravit rozpočet na straně příjmů i výdajů o 2 084 080 Kč.
K návrhu nebyly připomínky ani dotazy.
Usnesení č. 38/2014
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014, kterým se upravuje
rozpočet na straně příjmů a výdajů o 2 084 080,- Kč z důvodu přijatých transferů.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0

6) Různé
- Program obnovy vesnice – priority pro rok 2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem realizovat v příštím roce I. etapu rekonstrukce hřiště, jako akci
v rámci Programu obnovy venkova. Obec má schválený Strategický rozvojový plán na léta 2014 – 2020,
součástí je údržba, oprava a rozvoj obecního majetku. V roce 2015 navrhl s případnou finanční dotací
prioritně realizovat hřiště.
Starosta poskytl přítomným prostor pro vyjádření.

Usnesení č. 39/2014:
Zastupitelstvo obce Žďár nad Metují schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje z dotačního titulu 2 na akci „Oprava veřejného osvětlení, chodníků a úpravy
veřejného prostranství a zázemí u hřiště“ – s finančním rozpočtem ve výši 1 500 tis. Kč. Tato akce je
prioritou rozpočtu obce na rok 2015.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
- dále v příštích letech mimo hřiště by měla proběhnout oprava zbývajících nevyužitých prostor nad
hospodou (ubytování) a celková rekonstrukce sálu
- plánuje se kanalizace v obci
- samozřejmostí jsou akce jako je např. jarmark, posvícení, májka, Mikuláš
- také se plánují nová přídavná zařízení k traktoru, štěpkovač, lis na plasty, ….

7) Diskuse
- byla vznesena připomínka ke kontejnerům – je potřeba umístit na kontejner ceduli, k jakému odpadu je
určen
- pan Lecnar poděkoval bývalým ZO a poděkoval za důvěru občanů novému ZO

Starosta konstatoval, že pokud nejsou další příspěvky do diskuse, že končí dnešní zasedání zastupitelstva
obce. Všem přítomným poděkoval za účast a sdělil, že další zasedání ZO bude v prosinci.

Dne: 10.11.2014
Ověřili: Pavel Šubíř
František Dostál
Dáša Vacková

Zapsal: Jitka Tomanová

