Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 30. 10. 2018
Místo:
Přítomni:
Omluveni:

Zasedací místnost při OÚ Koberovy
Jindřich Kvapil, Petr Bína, Roman Brunclík, Jaroslav Cvrček, Jan Holub, Staša Kobrlová, Karel
Kořínek, Tomáš Mašek, Bohumil Paldus, Jiří Plíhal, Ing. Lukáš Rutkovský
-

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Koberovy bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce Jindřichem
Kvapilem.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle
§ 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách od zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Koberovy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 22. 10. 2018 do 30. 10. 2018.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva, z celkového počtu 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

Složení slibu
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.). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený § 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 Koberovy 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.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu pana Petra Bínu a Ing. Lukáše Rutkovského a zapisovatelem ustanovil
paní Bc. Moniku Sládkovou.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

2/ Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné a 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. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Program
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) 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
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
6) Rozpočtové opatření č. 9
7) Volba členů školské rady
8) Diskuze

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Program byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho neuvolněného místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje zvolení jednoho neuvolněného místostarosty.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby členové zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

c) 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. Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů za změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, 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.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy souhlasí s volbou starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

d) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
pan Plíhal a pan Paldus navrhli zvolit do funkce starosty pana Jindřicha Kvapila, jenž s návrhem souhlasil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí starostou pana Jindřicha Kvapila.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

e) volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující
návrhy:
pan Brunclík a pan Paldus navrhli zvolit do funkce místostarosty pana Jaroslava Cvrčka, jenž s návrhem
souhlasil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí místostarostou pana Jaroslava Cvrčka.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
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 finanční výbor bude
mít 5 členů a kontrolní výbor 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít pět členů a
kontrolní výbor tři členy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Tomáše Maška.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí předsedou finančního výboru pana Tomáše Maška.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Plíhala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Plíhala.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

d) volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru Ing. Lukáše Rutkovského, pana Bohumila
Palduse, paní Stašu Kobrlovou a pana Petra Bínu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členy finančního výboru Ing. Lukáše Rutkovského, pana Bohumila Palduse,
paní Stašu Kobrlovou a pana Petra Bínu.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana Romana Brunclíka a pana Karla Kořínka
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členy kontrolního výboru pana Romana Brunclíka a pana Karla Kořínka.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
poskytována odměna ve výši
Kč pro předsedu výboru a ve výši
Kč pro ostatní členy, a to
od 1. 11. 2018. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši
Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
Kč hrubého za měsíc
pro předsedu výboru a
Kč hrubého za měsíc pro ostatní členy. Odměna bude poskytována
od 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
Kč
hrubého za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

6/ Rozpočtové opatření č. 9

Příloha – Rozpočtové opatření č. 9

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 9 ve smyslu přesunu mezi paragrafy rozpočtu –
navýšení příjmů a výdajů o plánované dotace (od Úřadu práce – na základě uzavřených pracovních smluv) a
vratky dotací PO, navýšení poskytnuté dotace pro Mikroregion Podkozákovsko (vícepráce opravy silnic – pan
starosta zastupitele seznámil s úseky, které bylo potřeba nad rámec dohodnutých prací opravit).
V souvislosti s opravami silnic pan Cvrček otevřel otázku řešení krajnic v obci. Pan starosta informoval
zastupitele o možnostech řešení tohoto problému.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2018 ve smyslu přesunu příjmů a výdajů
mezi paragrafy (viz příloha), snížení příjmové části o 1.639,55 Kč, snížení výdajové části o 4.639,55 Kč a
snížení financování o 3.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

7/ Volba členů školské rady
Zastupitelstvo obce projednalo volbu členů školské rady. Pan starosta navrhl do školské rady jako zástupce
obce zvolit pana Jana Holuba a Ing. Lukáše Rutkovského. Oba jmenovaní souhlasí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členy školské rady na období 2018 - 2021 pana Jana Holuba a Ing. Lukáše
Rutkovského.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/ Diskuze
Pan starosta zastupitele informoval:
 o proběhlé schůzce se zástupcem Policie ČR. Na schůzce byly probrány možnosti spolupráce s PČR
při akcích pořádaných v kulturním domě. Pořádající spolky budou na určenou e-mailovou adresu hlásit
plánované akce a PČR v rámci výjezdových možností zajistí, aby hlídka cca 2x za noc zkontrolovala
pořádek v blízkosti kulturního domu. Samozřejmostí je jasný návštěvní řád spolků a dodržovaní
stanovených pravidel pro konání akcí v kulturním domě. Pan starosta zastupitele informoval
o incidentu, který se stal při konání diskotéky dne 27. 9. 2018, přičemž zdůraznil, že incident se
odehrál mimo kulturní dům.


o možnostech opravy kontejneru umístěného v prostorách firmy Knomi. Pan
po kontrole
kontejneru informoval pana starostu, že kontejner je velmi prorezlý a že oslovil specializovanou firmu.
Tato firma shledala opravu kontejneru neefektivní (oprava za cca 27 tis., nový kontejner za cca 35
tis.). Kontejner bude odvezen k sešrotování.



o vysazení lípy k výročí založení republiky. Lípa byla vysazena na Michovce v blízkosti pomníku
sv. Jana Nepomuckého. Pro špatné počasí proběhla slavnostní výsadba bez účasti dětí ze ZŠ.



o žádosti, kterou podalo předchozí zastupitelstvo obce o dotaci na hasičskou cisternu. Obec Koberovy
se se svou žádostí umístila na 9. místě, díky čemuž by mohla být šance na získání dotace téměř jistá.



na minulém zasedání zastupitelstvo obce projednávalo žádost
o prodej obecního
pozemku p.p.č. 2998/1, k.ú. Koberovy o výměře 82m2 u prodejny potravin. Situace se však změnila,
na pozemku
by se měla v budoucnu nacházet jedna podzemní tlaková stanice
na zásobování vodou (celkem tři na území obce Koberovy). S
je na základě
těchto skutečností předběžně projednávána směna pozemků. Záměr o proději předmětného
pozemku před prodejnou potravin nebude tedy zveřejněn.
Zastupitelé v návaznosti na této informaci prodiskutovali současnou i budoucí situaci ohledně
zásobování pitnou vodou. Pan Cvrček navrhl provést audit místních zdrojů, vyjádřil obavu, že jde
o uměle vytvořený problém, přičemž cílem je dotažení vodního zdroje ze Souše. I další zastupitelé
vyjádřili obavu o místní zdroje, které by byly přivedením vzdáleného vodního zdroje uzavřeny.



o přistavení kontejnerů na odpad na hřbitov na Vrátě i v Koberovech před Svátkem zesnulých.



o proběhlé kontrole České školní inspekce v místní Základní škole. Kontrola shledala problematickým
schodišťové zábradlí, které je vodorovně členěné a mohou tak žáci po něm šplhat jako po žebříku.
V důsledku toho je vysoká pravděpodobnost pádu dítěte z výšky. Jelikož je nutné přijmout opatření
k odstranění vady a o tomto opatření do 30-ti dnů informovat ČŠI, vyzval pan starosta zastupitele
k podávání návrhů. Paní Kobrlová potvrdila zastupitelům, že zábradlí není podle normy pro školská
zařízení vyhovující. Zastupitelé se na žádném postupu neshodli, pan starosta tedy osloví projektanta.



zastupitelé budou v blízké době vybaveni tablety, které budou používat pro účely zastupitelstva,
budou jim na určené e-mailové adresy chodit pozvánky a další materiály ke svolanému zastupitelstvu.
Jednací místnost bude vybavena dataprojektorem.



od 1. 11. 2018 nastoupí do pracovního poměru opět
na základě smlouvy s Úřadem práce.

. Pracovní smlouva je uzavřena



o předpokládaném termínu konání příštího zastupitelstva obce (1. pol. prosince), kde se bude
projednávat rozpočtové provizorium obce na rok 2019, plánované akce na rok 2019 a další.



o stížnosti
na dopravní bezpečnost v obci. Pan starosta zastupitele stručně seznámil
se zněním uvedené stížnosti a s kroky, které v této záležitosti již podnikl.

Pan starosta každému zastupiteli předal Příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, kterou
vydal Svaz měst a obcí České republiky.

Petr Bína
1. ověřovatel

Ing. Lukáš Rutkovský
2. ověřovatel

Jindřich Kvapil
starosta obce

