Obec Bezděkov nad Metují
Zastupitelstvo obce
ZÁPIS
Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BEZDĚKOV NAD METUJÍ

V ROCE 2018
konaného dne 26. 10. 2018 od 19.00 hodin na sále Pohostinství čp. 32

Přítomni:

Mgr. Miroslav Maroul, Jana Tošovská, Eva Gennertová,
Lukáš Petříček, Pavel Jansa, Ing. Věra Bílková, Martin Jirmann,
Lukáš Němec, Martin Moravec
/9 členů zastupitelstva/ - ZO je usnášení schopné

Zapisovatelka:

Eva Gennertová

Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Němec, Jana Tošovská

Neomluveni:

-----

Omluveni:

-----

Veřejnost:

20 občanů

I. Volba ověřovatelů zápisu
Navržení ověřovatelé: Lukáš Němec, Jana Tošovská
Usnesení č. 01/05/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
II. Kontrola plnění bodů zápisu z 4. zasedání ZO v roce 2018, konaného dne 4. 10. 2018
Přijatá usnesení jsou splněna nebo rozpracována – viz. body informativní a na vědomí.
Mgr. Miroslav Maroul slavnostně předal Pamětní listy všem zastupitelům funkčního období 2014
– 2018, a poděkoval jim na dobře odvedenou práci a výbornou spolupráci při rozvoji obce.
Martin Jirmann poté předal Pamětní list panu Mgr. Miroslavu Maroulovi, též s poděkováním za
vykonanou práci pro obec.

III. Program ustavujícího zasedání (návrh):
Body ustavujícího zasedání k usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Složení slibu členů Zastupitelstva obce
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Zřízení Finančního výboru
Zřízení Kontrolního výboru
Zřízení Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
Zřízení Kulturní komise
Stanovení odměn pro zastupitele a místostarostu obce
Pokračování pracovně-právního vztahu

Body nově ustanoveného zastupitelstva k usnesení:
10. Knihovní řád
11. Záměr obnovy dešťové kanalizace
Body informativní a na vědomí:
12. Pozvánka na oslavu výročí 100 let České republiky
13. Uzavřený úřad – dovolená
Usnesení č. 02/05/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
IV. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bezděkov nad Metují pro období 2018 - 2022
Body k usnesení:
1.

Složení slibu členů Zastupitelstva obce

Znění slibu dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Usnesení č. 03/05/2018
Zastupitelstvo obce konstatuje, že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili slib podle
§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

2.

Volba starosty obce
➢ návrh na veřejné hlasování
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➢ funkce starosty je určena jako funkce uvolněná, tedy bude ji vykonávat uvolněný člen
zastupitelstva obce
➢ na funkci starosty obce Bezděkov nad Metují je navržen Mgr. Miroslav Maroul
Usnesení č. 04/05/2018
Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo jako starostu obce pana Mgr. Miroslava Maroula, který
bude vykonávat funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce.
Pro: 8

Zdržel se: 1

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
3.

Volba místostarosty obce
➢ návrh na veřejné hlasování
➢ funkce starosty je určena jako funkce neuvolněná, tedy bude ji vykonávat neuvolněný člen
zastupitelstva obce
➢ na funkci místostarosty obce Bezděkov nad Metují je navržen Martin Jirmann

Usnesení č. 05/05/2018
Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo jako místostarostu obce pana Martina Jirmanna, který
bude vykonávat funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva obce.
Pro: 8

Zdržel se: 1

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

4.

Zřízení Finančního výboru
➢ dle § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
➢ finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
dále pak plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO
➢ návrh:
a) Eva Gennertová, předseda
b) Jana Tošovská, člen
c) Lukáš Petříček, člen

Usnesení č. 06/05/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, zřizuje finanční výbor v tomto složení:
- Eva Gennertová, předseda výboru
- Jana Tošovská, člen výboru
- Lukáš Petříček, člen výboru
Pro: 6

Zdržel se: 3

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

5.

Zřízení Kontrolního výboru
➢ dle § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
3

➢ kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZO, dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly,
jimiž je pověřilo ZO
➢ návrh:
a) Ing. Věra Bílková, předseda
b) Lukáš Němec, člen
c) Martin Moravec, člen
Usnesení č. 07/05/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, zřizuje kontrolní výbor v tomto složení:
- Ing. Věra Bílková, předseda výboru
- Lukáš Němec, člen výboru
- Martin Moravec, člen výboru
Pro: 6

Zdržel se: 3

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

6.

Zřízení Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
➢ návrh na zřízení Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství
➢ koordinace a odpadového hospodářství, ochrana životního prostředí obce, návrh řešení
likvidace odpadů atp.
➢ návrh:
a) Lukáš Petříček, předseda
b) Pavel Jansa, člen
c) Martin Moravec, člen

Usnesení č. 08/05/2018
Zastupitelstvo obce zřizuje Komisi pro životní prostředí a odpadové hospodářství v tomto složení:
- Lukáš Petříček, předseda komise
- Pavel Jansa, člen komise
- Martin Moravec, člen komise
Pro: 6

Zdržel se: 3

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

7.

Zřízení Kulturní komise
➢ návrh na zřízení Kulturní komise
➢ bude kontrolovat harmonogram veškerých kulturních aktivit na území obce, zajišťovat
součinnost a koordinovat účast zástupců obce na významných setkáních/akcích
➢ návrh:
a) Martin Jirmann, předseda
b) Pavel Jansa, člen
c) Ing. Věra Bílková, člen
d) Lukáš Němec, člen

Usnesení č. 09/05/2018
Zastupitelstvo obce zřizuje Kulturní komisi v tomto složení:
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Martin Jirmann, předseda komise
Pavel Jansa, člen komise
Ing. Věra Bílková, člen komise
Lukáš Němec, člen komise

Pro: 6

Zdržel se: 3

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

8.

Stanovení odměn pro zastupitele a místostarostu obce:
➢ byl předložen tento návrh:
Zastupitel obce bez další funkce
Zastupitel obce s funkcí předsedy výboru, komise
Místostarosta obce

600,- Kč/měsíc
1.000,- Kč/měsíc
6.000,- Kč/měsíc

Usnesení č. 10/05/2018
Zastupitelstvo obce stanovuje dle znění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. výši odměn s platností od
26. 10. 2018, takto:
- Zastupitel obce bez další funkce
600,- Kč/měsíc
- Zastupitel obce s funkcí předsedy výboru, komise
1.000,- Kč/měsíc
- Místostarosta obce
6.000,- Kč/měsíc
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.

9.

Pokračování pracovně-právního vztahu
➢ Eva Gennertová je zaměstnancem obce od 10/2017, tento pracovně-právní vztah nebude
zvolením do funkce zastupitele obce nijak narušen
➢ stanovuje zákon č. 128/2000 Sb. - § 84 písm. p)

Usnesení č. 11/05/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pracovně-právní vztah s Evou Gennertovou nadále pokračoval.
Pro: 8

Zdržel se: 1

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
10. Knihovní řád
➢ návaznost na legislativu, především ochrana osobních údajů
Usnesení č. 12/05/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Knihovní řád obecní knihovny v Bezděkově nad Metují.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
5

11. Záměr obnovy dešťové kanalizace
➢ vazba na rekonstrukci komunikace ve směru Machov – Bezděkov nad Metují, která
začne nejpozději do 4/2019
➢ požadavek SÚS KHK, aby obec zajistila realizaci odvodnění komunikace výměnou za
usazení obrub podél komunikace
➢ příprava projektové dokumentace, stavebního a územního řízení pro novou dešťovou
kanalizaci v místě od čp. 150 po čp. 175
➢ realizaci akce se pokusí obec zajistit vlastními silami
Usnesení č. 13/05/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr obnovy dešťové kanalizace v lokalitě dětské hřiště
– čp. 175. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce přípravou projektové dokumentace,
územního a stavebního řízení, včetně přípravy realizace akce v co nejkratším termínu.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato.
Body informativní a na vědomí:
12. Pozvánka na oslavu výročí 100 let České republiky
13. Uzavřený úřad – dovolená
Pozvánka na oslavu výročí 100 let ČR – V sobotu 3. 11. 2018 se uskuteční oslava u příležitosti
100. výročí od vzniku republiky. Kulturní program zajistí spolek SPONA – módní přehlídka napříč
stoletím. Občerstvení zajištěno, všichni jsou zváni.
Uzavřený úřad – dovolená – Obecní úřad bude v pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. 2018 uzavřen
z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.
Diskuse:
Martin Jirmann poděkoval členům SDH za vyčištění jedné ze studen. Z haltýře byla odčerpána
zbývající voda a došlo k jejímu odbahnění. Za podnět vyčistit relativně prázdné studny poděkoval
panu Gennertovi s tím, že pro příští rok se obec pokusí zajistit informační tabule.
Veřejné zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 2045 hodin.

………………………………
Lukáš Němec
1. ověřovatel

………………………………
Jana Tošovská
2. ověřovatel

………………………………
Eva Gennertová
zapisovatelka

………………………………
Mgr. Miroslav Maroul
starosta obce
6

