Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod
ZÁPIS
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 19. 10. 2022
Místo:
Přítomni:

Omluveni:

Zasedací místnost při OÚ Koberovy
Jindřich Kvapil, Petr Bína, Roman Brunclík, Ing. Kateřina Horáková, Jaroslav Cvrček, Staša
Kobrlová, Tomáš Mašek, Pavel Marek, Zdeněk Pala, Bohumil Paldus, Pavel Pospíšil, 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 7. 10. 2022, 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 10. 10. 2022.
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 vyzval zastupitele k podání návrhu na určení ověřovatele zápisu a stanovení zapisovatele.
Pan Pospíšil navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Bínu a Ing. Lukáše Rutkovského a zapisovatelem ustanovit
paní Bc. Moniku Sládkovou.
Zastupitelé hlasovali pro navržené ověřovatele zápisu – 10 pro, 1 se zdržel.
Zastupitelé hlasovali pro ustanovení zapisovatele – 11 pro.
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) Rozhodnutí o využívání sociálního fondu uvolněným členem zastupitelstva
7) Usnesení k pověření starosti provádět rozpočtové změny
8) Majetkoprávní operace
9) Diskuze
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Program byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Pan Mašek navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo
vzneseno.
Usnesení č. 1 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
Pan Mašek navrhl, aby členové zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Ostatní
členové zastupitelstva budou pro výkon své funkce neuvolněni. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 1 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn. Ostatní
členové zastupitelstva budou své funkce vykonávat jako neuvolnění.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

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.
Usnesení č. 1 bod 3
Zastupitelstvo obce Koberovy souhlasí s volbou starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

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 Mašek navrhl zvolit do funkce starosty pana Pavla Pospíšila, jenž s návrhem
souhlasil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení č. 1 bod 4
Zastupitelstvo obce Koberovy volí starostou pana Pavla Pospíšila, bytem Koberovy 66, Železný Brod.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Dosavadní předsedající pan Kvapil předal řízení zasedání zastupitelstva obce Koberovy nově zvolenému
starostovi a rozloučil se.
e) volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující
návrhy:
Pan Bína navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jaroslava Cvrčka, jenž s návrhem souhlasil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Pan Brunclík upozornil na vyrovnaný výsledek voleb do obecního zastupitelstva, kdy dvě kandidující strany
(Nezávislí, Společně pro Koberovy) mají zastoupení v zastupitelstvu s rozdílem pouhého jednoho mandátu,
přičemž obě kandidující strany byly sestaveny z nezávislých kandidátů. Ve vedení obce mají být především
důvěryhodní lidé, voličům všech stran by mělo být umožněno mít ve vedení obce svého zastupitele. V současné
době se jedna zvolená strana rozhodla „urvat si vše pro sebe“ a nerespektovat vůli občanů. Pan Brunclík žádá
zastupitele o nestranné rozhodování.
Předsedající vyzval k hlasování o volbě pana Jaroslava Cvrčka do funkce místostarosty.
Usnesení č. 1 bod 5
Zastupitelstvo obce Koberovy volí místostarostou pana Jaroslava Cvrčka, bytem Koberovy 133, Železný Brod.
Hlasovalo pro: 5 zastupitelů
Usnesení nebylo přijato.

Proti: 6 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Bohumila Palduse, jenž s návrhem souhlasil.

Usnesení č. 1 bod 6
Zastupitelstvo obce Koberovy volí místostarostou pana Bohumila Palduse, bytem Vrát 16, Železný Brod.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 5 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 oba výbory budou
pětičlenné.
Pan Brunclík navrhl, aby oba výbory zřízené zastupitelstvem měly 3 členy.
Předsedající dal nejdříve hlasovat o návrhu pana Brunclíka.
Usnesení č. 1 bod 7
Zastupitelstvo obce Koberovy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít tři členy a
kontrolní výbor bude mít tři členy.
Hlasovalo pro: 5 zastupitelů
Usnesení nebylo přijato.

Proti: 6 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení č. 1 bod 8
Zastupitelstvo obce Koberovy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít pět členů a
kontrolní výbor bude mít pět členů.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 5 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Tomáše Maška.
Pan Brunclík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Jaroslava Cvrčka.
Usnesení č. 1 bod 9
Zastupitelstvo obce Koberovy volí předsedou finančního výboru pana Tomáše Maška, Koberovy 175, Železný
Brod.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 4 zastupitelů

Zdrželi se: 1 zastupitel

Předseda finančního výboru byl zvolen, hlasování o návrhu pana Brunclíka se stalo bezpředmětným.

c) volba předsedy kontrolního výboru
Pan Brunclík navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Bínu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 1 bod 10
Zastupitelstvo obce Koberovy volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Bínu, Koberovy 104, Železný
Brod.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 1 zastupitel

d) volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru Ing. Lukáše Rutkovského, pana Pavla Marka a paní
Stašu Kobrlovou. Ing. Rutkovský a pan Marek s návrhem souhlasili, paní Kobrlová navrhla, aby členem
finančního výboru byli zastupitelé druhé zvolené strany (Nezávislí), kteří návrh na zvolení do funkce odmítli.
Předsedající oslovil přítomné občany, zda mají zájem stát se členy finančního výboru. Pan Mašek všechny
přítomné seznámil s činností finančního výboru. Zájem o zvolení do funkce člena finančního výboru projevil pan
Jiří Plíhal a pan Vít Rutkovský.
Předsedající dal hlasovat o každém kandidátu zvlášť.
Usnesení č. 1 bod 11
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členem finančního výboru Ing. Lukáše Rutkovského, Koberovy 180, Železný
Brod.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 5 zastupitelů

Usnesení č. 1 bod 12
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členem finančního výboru pana Pavla Marka, Michovka 55, Železný Brod.
Hlasovalo pro: 5 zastupitelů
Usnesení nebylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 6 zastupitelů

Usnesení č. 1 bod 13
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členem finančního výboru pana Víta Rutkovského, Koberovy 82, Železný
Brod.
Hlasovalo pro: 7 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 4 zastupitelé

Usnesení č. 1 bod 14
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členem finančního výboru pana Jiřího Plíhala, Koberovy 111, Železný Brod.
Hlasovalo pro: 7 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 1 zastupitel

Zdrželi se: 3 zastupitelé

Paní Kobrlová souhlasila s návrhem zvolení do funkce člena finančního výboru.
Usnesení č. 1 bod 15
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členem finančního výboru paní Stašu Kobrlovou, Koberovy 150, Železný
Brod.
Hlasovalo pro: 7 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 4 zastupitelé

e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru paní Stašu Kobrlovou a Ing. Lukáše Rutkovského.
Pan Brunclík navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana Zdeňka Palu a Ing. Kateřinu Horákovou.
Předsedající dal hlasovat o všech kandidátech najednou.
Usnesení č. 1 bod 16
Zastupitelstvo obce Koberovy volí členy kontrolního výboru:
paní Stašu Kobrlovou, Koberovy 150,
Ing. Lukáše Rutkovského, Koberovy 82,
pana Zdeňka Palu, Koberovy 178,
Ing. Kateřinu Horákovou, Koberovy 202.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

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. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována
měsíční odměna ve výši 2.500,- Kč čistého pro předsedu výboru a ve výši 1.500,- Kč čistého pro ostatní členy, a
to od 1. 11. 2022. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 8.000,Kč čistého, a to ode dne zvolení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 1 bod 17
Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví čistou
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.500,- Kč pro předsedu
výboru a 1.500,- Kč pro ostatní členy. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2022 a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 1 zastupitel

Usnesení č. 1 bod 18
Zastupitelstvo obce Koberovy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví čistou
měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.000,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 5 zastupitelů

6/ Rozhodnutí o využívání sociálního fondu uvolněným členem zastupitelstva
Usnesení č. 1 bod 19
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje vyplácení peněžitých příspěvků ze Sociálního fondu uvolněnému členu
zastupitelstva v plném rozsahu.
Hlasovalo pro: 10 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 1 zastupitel

7/ Usnesení k pověření starosty provádět rozpočtové změny
Zastupitelé projednali a schválili usnesení k pověření starosty pro rozpočtové změny k rozpočtům na volební
období 2022 – 2026 pro určité případy.
Usnesení č. 1 bod 20
Zastupitelstvo obce Koberovy pověřuje starostu obce pro rozpočtové změny k rozpočtům na volební období
2022 – 2026, bez určení konkrétní výše pro tyto případy:
 přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
 změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu let 2022 - 2026
 upřesnění výše transferů v případě jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, pověření se týká změn
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání
 změny v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde je
obec poplatníkem a zároveň příjemcem daně
 upřesnění výše transferů dle schváleného SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů
 výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze,
výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít
ke škodám z důvodu časového prodlení
 vzniklé výdaje nezávislé na vůli ÚSC – např. inkaso vyšší spotřeby energií, či jiné specifické situace
 výdaje do maximální výše 100.000,- Kč vzniklé na základě víceprací u investičních i neinvestičních
akcí. Pravomoc pro přesun mezi paragrafy bez ovlivnění celkového objemu rozpočtu.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

8/ Majetkoprávní operace
 Dne 15. 9. 2022 byl zveřejněn záměr směny pozemků č. 3/2022. Jedná se o pozemky pod místní
komunikací a částí zahrady Mateřské školy, p. p. č. 3421/3 o výměře 74 m2 a 3421/4, o výměře 37 m2,
k. ú. Koberovy, v majetku obce za p. p. č. 3421/6, o výměře 99 m2, k. ú. Koberovy, v majetku paní
. Proti záměru nebyly vzneseny námitky ani připomínky.
Usnesení č. 1 bod 21
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje směnu p. p. č. 3421/3 a p. p. č 3421/4., k. ú. Koberovy, v majetku obce
Koberovy za p. p. č. 3421/6, k. ú. Koberovy, v majetku
a pověřuje starostu k podpisu
směnné smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.


Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Krajská správa silnic zaslala na obec žádost o majetkoprávní vypořádání. V rámci stavby „Stavební
úpravy silnice II/282 – Koberovy – rekonstrukce silnice“ došlo k trvalému záboru části pozemku p. č.
1762/17, k. ú. Koberovy, nově označené jako pozemek p. č. 1762/22 o výměře 6 m2.

Usnesení č. 1 bod 22
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje zveřejnění záměru o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 1762/17,
k. ú. Koberovy, nově označené jako pozemek p. č. 1762/22 o výměře 6 m2.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

9/ Diskuze
 Dle informací MAS Achát z.s. zvažuje Ministerstvo pro místní rozvoj přes Integrovaný regionální
operační program (IROP) vyhlášení dotací na zřízení a modernizaci parkovišť sloužících pro cestovní
ruch. Modernizací by mohly projít parkoviště na Michovce a Hamštejně. Obec osloví projektanty









k podání cenových nabídek na zpracování projektových V rámci realizace by se mohlo jednat o
vyasfaltování ploch, jejich odvodnění, vodorovné dopravní značení, vymezení pozemků, majetkové
narovnání atd.
Pan starosta zastupitele seznámil se záměrem obce na rekonstrukci místní komunikace Podhamštejn –
Hamštejn (až k parkovací ploše na Hamštejně). Rekonstrukce by obsahovala mimo jiné řešení výhyben a
zpevnění okolních svahů. Pan starosta připraví podklady pro jednání zastupitelstva obce o rozhodnutí o
zaslání poptávky projektantům. Pan Cvrček poznamenal, že bude potřeba geometricky zaměřit většinu
obecních pozemků.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude vypisovat dotační tituly na projektové dokumentace
na sportovní areály. Pan starosta požádal Ing. Horákovou o spolupráci na vypracování PD k žádosti o
dotaci.
V rámci Programu rozvoje obce je potřeba v lednu 2023 aktualizovat akční plán. Plán bude aktualizován
ve spolupráci ZŠ, MŠ a místních spolků.
Obec ve spolupráci se spolky bude připravovat kalendář na rok 2023.
Na Obec Koberovy byla doručena žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce od TJ
Sokol Vrát z.s. – dotace ve výši 40.000,- Kč na energie, plyn a vodu, pojištění sokolovny a barvu na nátěr
střechy sokolovny. Podmínky poskytnutí dotace byly splněny. Zastupitelé žádosti projednali a schválili
poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Usnesení č. 1 bod 23
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 40.000,Kč pro TJ Sokol Vrát z.s. a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Hlasovalo pro: 11 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.








Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Pan starosta informoval zastupitele o oslovení firmy VATEC elektronics s.ro. z Kasejovic k podání
nezávazné cenové nabídky a návrhu na technické řešení, na možnost vysílání místního rozhlasu po
stávajících rozvodech KT. Rozhlasové vysílání by pak bylo umístěno na webové stránky obce. Pan
Brunclík vznesl dotaz, zda má zprovoznění rozhlasu v současné době vůbec smysl.
Pan Brunclík požádal zastupitele o projednání rozhodnutí minulého zastupitelstva obce o výstavbě
rozhledny. Nové zastupitelstvo by mělo rozhodnout o vypovězení smlouvy o výstavbě. Pan starosta
zastupitele informoval, že ještě nebyl dopodrobna seznámen s celou historií akce a takové rozhodnutí by
tedy zastupitelstvu na dnešním zasedání nedoporučoval. Pan Brunclík informoval o podmínkách smlouvy,
ve které je uvedeno, že do zahájení stavby může obec od smlouvy odstoupit bez sankcí. Pan starosta se
vyjádřil, že není nakloněn k takovému zrušení rozhodnutí minulého zastupitelstva, výstavbu rozhledny
by nerušil. Paní Cvrčková (host) se vyjádřila, že finance, které budou na takovou akci vynaloženy, by se
daly účelněji použít někde jinde. Ing. Rutkovský se dle svého sdělení již k akci vyjádřil a nebude se
opakovat. Pan Mašek uvedl na pravou míru finanční stránku věci, promluvil o porovnání původních
nákladů a zůstatku na účtu obce v době, kdy se začalo o výstavbě rozhledny uvažovat (byly vypsány
dotace) se současnými a upozornil, že jiná finanční akce nebyla dosud ze strany zastupitelů ani občanů
iniciována a neinvestované finanční prostředky rychle ztrácejí svou hodnotu.
Paní Cvrčková se zeptala na večerní svícení v obci, kdy veřejné osvětlení zhasíná již ve 22 hodin.
Ing. Rutkovský přítomné upozornil, že dosud nebyl obci podán podnět pro změnu doby svícení a
zastupitelé se shodli, že není důvod nevyhovět požadavku občanů a dobu svícení veřejným osvětlením
neprodloužit.
Paní Cvrčkovou dále zajímalo, co dobrého přinese výstavba rozhledny občanům. Promluvila
o problémech v Besedicích, kdy turisté parkují i mimo vyhrazené parkoviště a místním obyvatelům
ztěžují žití. Zastupitelé diskutovali o využití investic občany Koberov, o možnostech zlepšení cestovního
ruchu, o problémech s parkováním a možnostech jejich řešení ve spolupráci s Policií ČR. Pan Brunclík
navrhl, že by obec mohla vytipovat plochy pro zvětšení parkovací plochy v Besedicích a na Michovce.
Pan starosta přítomné informoval, že obec možnosti zvětšení parkovacích ploch prověří (majetkové
poměry, vyjádření CHKO apod.). Ing. Rutkovský upozornil, že majitelé pozemků nebudou svolní
k prodeji.



Pan Cvrček požádal zastupitele, aby se vrátili k problematice hlasování o výstavbě rozhledny. Ing.
Rutkovský navrhl hlasovat o tom, zda má obec podnikat kroky k vyvázání se ze smluvního ujednání
s dodavatelskou firmou.

Usnesení č. 1 bod 24
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje přípravu podkladů pro hlasování o odstoupení od Smlouvy o dílo se
zhotovitelem Suntel Czech s.r.o., vybraným na základě veřejné zakázky vyhlášené dne 18. 7. 2022 na akci
„Rozhledna nad obcí Koberovy“.
Hlasovalo pro: 5 zastupitelů
Usnesení nebylo přijato.

Proti: 6 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Nový pan starosta zastupitelům poděkoval na projevenou důvěru a zasedání v 19:30 hodin ukončil.

Petr Bína
1. ověřovatel

Ing. Lukáš Rutkovský
2. ověřovatel

Pavel Pospíšil
starosta obce

