Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

Zápis č. 5/2018
z ustavujícího veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 31.10.2018 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Tarasov Jakub Ing., Bártová Helena
Neomluveni: -1)
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Příšovice (dále též „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00hodin dosavadním
starostou obce Ing. Františkem Drbohlavem (dále jako „předsedající“). Předsedající poděkoval členům
zastupitelstva, kterým skončil mandát a nejsou členy nového zastupitelstva. Předal květiny paní
místostarostce Ivaně Laššové a poděkoval jí za dosavadní spolupráci.
Před zahájením zasedání byly členové zastupitelstva vyzváni (při prezenci) k předložení osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající ověřil platnost mandátů členů zastupitelstva – tj.
kontrolou osvědčení o zvolení registračním úřadem.
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 19.10.2018, žádný návrh nebyl
podán). Informace o konání ustavujícího jednání ZO bylo podle § 93 odst.1 zákona o obcích zveřejněno na
úřední desce Obecního úřadu Příšovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2018 do
31.10.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
přítomno je 13 členů zastupitelstva ( z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné ( §92 odst. 3 zákona o obcích).
Ing. Jakub Tarasov se z ustavujícího veřejného jednání Zastupitelstva obce Příšovice řádně omluvil
z důvodu pracovních povinností plněných mimo Českou republiku.
Paní Helena Bártová se z ustavujícího veřejného jednání Zastupitelstva obce Příšovice řádně omluvila ze
zdravotních důvodů.
Ing. Jakub Tarasov a paní Helena Bártová složí slib zastupitele na nejbližším následujícím zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastní v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích. Podle § 55 odst.1 zákona o
volbách do zastupitelstev obcí vzniká mandát člena zastupitelstva zvolením (nikoli až složením slibu).
2)
Složení slibu člena 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 výhradu 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 Příšovice 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).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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3)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Jana Christova a Jiřího Vilhelma a zapisovatelem Janu Flanderkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení UZ č. 50/2018 – Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu Jana Christova a Jiřího Vilhelma a
zapisovatelem Janu Flanderkovou.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Christov Jan
Usnesení přijato.
4) Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s 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. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh p r o g r a m u :
1)
Zahájení zasedání zastupitelstva
2)
Složení slibu člena zastupitelstva
3)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
4)
Schválení programu zasedání
Volba starosty, místostarosty a členů rady
5)
Určení počtu místostarostů
6)
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( §71 odst. 1 písm. a/
zákona o obcích)
7)
Stanovení počtu členů rady obce
8)
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
9)
Volba starosty
10)
Volba místostarosty
11)
Volba členů rady obce
Zřízení finančního a kontrolního výboru
12)
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
13)
Volba předsedy finančního výboru
14)
Volba předsedy kontrolního výboru
15)
Volba členů finančního výboru
16)
Volba členů kontrolního výboru
17)
Stanovení oddávajících
18)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 odst. 2
zákona o obcích)
19)
Schválení starosty jako statutárního zástupce obce
20)
Projednání a schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Zvýšení
bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany“ s Obcí Svijany
21)
Informace starosty
22)
Diskuse
23)
Závěr
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Usnesení UZ č. 51/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání dle pozvánky
zveřejněné od 24.10.2018 do 31.10.2018 včetně (příloha č.3).
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.

Volba starosty a místostarosty
5) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení UZ č. 52/2018 - Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( §71 odst. 1 písm. a/ zákona o
obcích)
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo sděleno.
Usnesení UZ č. 53/2018 - Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Stanovení počtu členů rady obce
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo schválilo pro volební období 2018 – 2022 zřízení pětičlenné rady
obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Usnesení UZ č. 54/2018 – Zastupitelstvo schvaluje pro volební období 2018 – 2022 zřízení pětičlenné rady
obce.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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8) 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. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na 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.
9)

Volba starosty

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy:
Člen zastupitelstva Jaroslav Macášek navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Františka Drbohlava. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanů, sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení UZ č. 55/2018 – Zastupitelstvo obce volí starostou Ing. Františka Drbohlava.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Drbohlav František
Usnesení přijato
10) Volba místostarosty
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty Jana Koška, DiS. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanů, sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení UZ č. 56/2018 – Zastupitelstvo obce volí místostarostou Jana Koška, DiS.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Košek Jan
Usnesení přijato
11) Volba členů rady obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci zbývajících tří členů rady obce. Byly
podány následující návrhy:
Předsedající navrhl zvolit do funkce členů rady následující kandidáty:
Jaroslav Macášek
Ing. Ladislav Hlava
Pavlína Dlasková Hoření
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanů, sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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Usnesení UZ č. 57/2018 – Zastupitelstvo obce volí členem rady obce Příšovice Jaroslava Macáška.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se:
5 – Kotrba
Jan, Sahajová Jitka, Bukvicová Kateřina, Hlava Ladislav, Christov Jan
Usnesení přijato.
Usnesení UZ č. XY/2018 – Zastupitelstvo obce volí členem rady obce Příšovice Ing. Ladislava Hlavu .
Hlasování
Pro: 5
Proti: 7 – Vilhelm Jiří, Košek Ladislav, Macášek Jaroslav, Macášek
Antonín, Košek Jan, Košek Zdeněk, Dlasková Hoření Pavlína
Zdržel se:
1 – Hlava Ladislav
Návrh nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů ZO - usnesení nepřijato.
Usnesení UZ č. 58/2018 – Zastupitelstvo obce volí členem rady obce Příšovice Pavlínu Dlaskovou Hoření.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Dlasková Hoření Pavlína
Usnesení přijato
Je třeba zvolit ještě jednoho člena rady obce.
Vystoupil zastupitel Jaroslav Macášek: Opozice nedodržela, co bylo dohodnuté.
Vystoupil zastupitel Ing. Hlava: My jsme nehlasovali proti.
Vystoupil zastupitel Macášek Jaroslav: To je jedno, jestli hlasujete proti nebo se hlasování zdržíte. Je to
nesouhlas.
Vystoupila
Ukončete tyto žabomyší války. S Ing. Hlavou se spolupracovalo dobře, což
může potvrdit i starosta. Nechceme vesnici jako v roce 2014. Měli byste dávat vesnici dohromady. Jak
chcete vést obce, když se 15 lidí nedokážete dohodnout. Měli byste to zvážit a není důvod ho nezvolit
radním.
Vystoupil zastupitel Ing. Ladislav Hlava: Podotýkám, že každý hlasuje sám za sebe, žádná dohoda nebyla
uzavřena.
Vystoupila zastupitelka Ing. Bukvicová: Na pracovní poradě pan Macášek prohlásil, že hlasy opozice
nepotřebují a nyní to je vidět.
Reakce zastupitele Jaroslava Macáška: Teoreticky ano.
Ing. Bukvicová: My jsem nehlasovali proti, ale zdrželi jsme se. Vy jste hlasovali proti panu Hlavovi. My
jsme dohodu dodrželi.
Předsedající: Spolupráce byla dobrá, žádné spory nejsou z hlediska fungování obce.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci posledního člena rady obce.
Člen zastupitelstva Zdeněk Košek opětovně zvolit do funkce člena rady obce Ing. Ladislava Hlavu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanů, sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo
Usnesení UZ č. 59/2018 – Zastupitelstvo obce volí členem rady obce Příšovice Ing. Ladislava Hlavu.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:
4 – Hlava Ladislav, Košek Ladislav, Macášek Antonín, Macášek Jaroslav
Usnesení přijato.
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Zřízení finančního a kontrolního výboru
12)
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 ( § 118
odst. 2 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 nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Usnesení UZ č. 60/2018 - Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
13) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Antonín Macášek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zdeňka Koška.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanů, sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení UZ č. 61/2018 - Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Zdeňka Koška.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Zdeněk Košek
Usnesení přijato
14) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Kateřinu Bukvicovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanů, sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo
Usnesení UZ č. 62/2018 - Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Ing. Kateřinu
Bukvicovou.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Bukvicová Kateřina
Usnesení přijato
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15) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jan Christov navrhl zvolit členem finančního výboru Jana Kotrbu.
Člen zastupitelstva Zdeněk Košek navrhl zvolit členem finančního výboru Vladimíru Chmelíkovou.
Usnesení UZ č. 63/2018 - Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru Jana Kotrbu.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Kotrba Jan
Usnesení přijato
Usnesení UZ č. 64/2018 - Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru Vladimíru Chmelíkovou.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
16) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jan Christov navrhl zvolit členem kontrolního výboru Helenu Bártovou.
Člen zastupitelstva Kateřina Bukvicová navrhla zvolit členem kontrolního výboru Jana Christova.
Usnesení UZ č. 65/2018 - Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru Jana Christova.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Christov Jan
Usnesení přijato
Usnesení UZ č. 66/2018 - Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru Helenu Bártovou.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
17)
Stanovení oddávajících
Jako oddávající jsou zákonem určení starosta a místostarosta obce.
Starosta navrhl do funkce oddávajících paní Jitku Sahajovou a Ing. Ladislava Hlavu.
Usnesení UZ č. 67/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje zastupitelku Jitku Sahajovou jako oddávající vedle
starosty a místostarosty obce.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Sahajová Jitka
Usnesení přijato
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Usnesení UZ č. 68/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje zastupitele Ing. Ladislava Hlavu jako oddávajícího
vedle starosty a místostarosty obce.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Hlava Ladislav
Usnesení přijato
Člen zastupitelstva Hlava Ladislav navrhl do funkce oddávající paní Pavlínu Dlaskovou Hoření.
Usnesení UZ č. 69/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje zastupitele Pavlínu Dlaskovou Hoření jako
oddávajícího vedle starosty a místostarosty obce.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
2 – Dlasková Hoření Pavlína, Košek Zdeněk
Usnesení přijato

18) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 odst. 2 zákona o
obcích)
Předsedající navrhl, aby za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva byla v souladu s §
72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna v následující výši:
místostarosta…………………………………13.000,-- Kč
člen rady………………………………………3.300,-- Kč
předseda výboru nebo komise rady…………...2.200,-- Kč
člen výboru nebo komise rady ………………1.800,-- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí……………760,-- Kč
Usnesení UZ č. 70/2018 - Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta………………………………….13.000,-- Kč
člen rady……………………………………….3.300,-- Kč
předseda výboru nebo komise rady……………2.200,-- Kč
člen výboru nebo komise rady…………………1.800,-- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí……………760,-- Kč
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 – Macášek Antonín
Usnesení přijato
Usnesení UZ č. 71/2018 - Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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Usnesení UZ č. 72/2018 - Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona o
obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet od prvního dne měsíce
následujícího po složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise rady, člena výboru, člena komise rady) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:

0

Předsedající navrhuje částku 500,--Kč za obřad.
Usnesení UZ č. XY/2018 - Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že členům
zastupitelstva obce pověřeným usnesením zastupitelstva k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství, se podle počtu obřadů, ve kterých oddával v daném měsíci, odměna poskytovaná za měsíc
zvyšuje o částku 500,--Kč za obřad, nejvýše však o částku 2.000,--Kč nad maximální výši odměny
poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017
Sb.
Hlasování
Pro: 1 - Drbohlav
Proti: 3 – Košek Ladislav, Christov Jan, Kotrba Jan
Zdržel se:
9 – Sahajová Jitka, Košek Zdeněk, Hlava Ladislav, Macášek Antonín, Macášek Jaroslav,
Vilhelm Jiří, Bukvicová Kateřina, Dlasková Hoření Pavlína, Košek Jan
Návrh nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů ZO - usnesení nepřijato.
Člen zastupitelstva Pavlína Dlasková Hoření navrhuje částku 800,--Kč za obřad.
Usnesení UZ č. 73/2018 - Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že
členům zastupitelstva obce pověřeným usnesením zastupitelstva k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, se podle počtu obřadů, ve kterých oddával v daném měsíci, odměna poskytovaná za
měsíc zvyšuje o částku 800,--Kč za obřad, nejvýše však o částku 2.000,--Kč nad maximální výši odměny
poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017
Sb.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 1 - Drbohlav
Zdržel se:
3 – Hlava Ladislav, Sahajová Jitka, Košek Jan
Usnesení přijato
19)

Schválení starosty jako statutárního zástupce obce

Usnesení UZ č. 74/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Ing. Františka Drbohlava jako
statutárního zástupce k zastupování obce ve všech společnostech, spolcích a uskupeních, ve kterých má
Obec Příšovice majetkový podíl nebo je jejich členem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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20) Projednání a schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti
dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany“ s Obcí Svijany
Usnesení UZ č. 75/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na
projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany“ s Obcí Svijany, IČ
006 71 908 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:

0

21) Informace starosty
20.1 Kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti správních činností za rok 2018 – vedení matričních
knih, sbírek listin, správní řízení a další úkony spojené s matričními agendami s výsledkem, že výkon
přenesené působnosti na kontrolovaných úsecích a činnostech přenesené působnosti je prováděn v souladu
se zákony a jinými právními předpisy. Kontrola proběhla dne 18.10.2018
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení kontroly výkonu přenesené působnosti
v oblasti správních činností za rok 2018 – vedení matričních knih, sbírek listin, správní řízení a další úkony
spojené s matričními agendami s výsledkem, že výkon přenesené působnosti na kontrolovaných úsecích a
činnostech přenesené působnosti je prováděn v souladu se zákony a jinými právními předpisy
20.2 Starosta připomenul zastupitelům, že podepsali prohlášení GDPR (ochrana osobních údajů), jež je
zavazuje cituji:
- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a o kterých se dozvím v
souvislosti s výkonem práce pro Obec Příšovice, nebo které mi budou v průběhu výkonu práce zpřístupněny,
jakož i o samotné existenci těchto skutečností. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny údaje, včetně
osobních, získané z jakýchkoliv zdrojů, dokumentů a databází zaměstnavatele, klientů a obchodních
partnerů zaměstnavatele a jejich klientů, zejména o informacích, poznatcích a skutečnostech, které slouží k
dosažení nebo prosazování cílů uvedených subjektů, a to jak v tuzemské, tak i v zahraniční oblasti.
povinnost podle odstavce 1 se vztahuje také na bezpečnostní opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo
bezpečnost informací, včetně osobních údajů.
zachovávat mlčenlivost se zavazuji nejen po dobu trvání pracovněprávního či jiného vztahu, ale i po
jeho skončení a beru na vědomí, že při porušení povinnosti mlčenlivosti by na mně Obec Příšovice mohla
uplatňovat náhradu škody, která by v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla.
20.3 Zaveden Informační systém pro zastupitele. Předání hesel pro přístup k informacím pro dokumenty
projednávané k jednání rady či zastupitelstvu
20.4 Ukončení rekonstrukce sociálních zařízení v ZS
20.5 Ukončení opravy střechy na budově OÚ
20.6 Malování a oprava podlahové krytiny v čp. 187 z důvodu vytížení zhotovitelů bude provedeno v 01 –
02/2019
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20.7 Dne 12.10.2018 podána žádost na SFDI na cyklostezku
20.8 Rekonstrukce II/610 pokračuje – zajištěno smluvně mezi LK a obcí
20.9 Do dalšího ZO připravit finanční plán na rok 2019 – starosta osloví zastupitele mailem

22) Diskuse
Člen zastupitelstva Hlava Ladislav poděkoval starostovi za práci v minulém funkčním období.
Předsedající (starosta obce) podotkl, že je nutné se domluvit a pracovat ve prospěch obce (potlesk).

23) Závěr

Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 12.12.2018.
Zasedání ukončeno ve 18,30 hod.

Zápis vyhotoven dne 07.11.2018.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapsala: Jana Flanderková

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Christov Jan

dne……………………

……………………………….

Vilhelm Jiří

dne……………………

……………….……………….

Vyvěšeno dne: 08.11.2018

Sejmuto dne: 26.11.2018
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