Zápis
o prubehu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne
26.12. 2006 v budove OÚv Neplachove
Pocet prítomných clenu zastupitelstva :
Pocet omluvených clenu zastupitelstva :
Pocet neomluvených clenu zastupitelstva :

6
1
O

(Machová, Marík, Míka, Suková, Zasadil, Zeman)
(Vanecek)

Hosté: Libuše Kotnourová, Milan Bajcura
Zacátek:
Konec:

20.00 hod.
22.00 hod.

Program:

1. projednání porizováníaudio a video záznamu ze schuzí OZ
2. schválení programu, urcení overovatelu zápisu, kontrola usnesení
z minulého zasedání
3. rozpoctovázmena c.6
4. schválení rozpoctu obce na rok 2007
5. informace o prubehu prací na hrázi rybníkaJordán
6. informaceo výsledkujednání s CD (propustek)
7. žádosti obcanu
8. diskuse,ruzné (úklidsnehu, prulezky,turnaj ve stolnímtenise,ohnostroj..)
9. usnesení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta pan Ing. Zdenek Marík.
Uvedl,že se na zasedání dostavilo 6 ze sedmi zvolenýchzastupitelu a zastupitelstvo obce
je tudížschopnousnášet se. Ing.Vanecek se rádne omluvil.

li. projednáníporizováníaudio a videozáznamuze schuzíOZ

I

Na úvod zasedání zaradil starosta projednání záležitosti porizováníaudio a video záznamu
ze schuzí OZ.Navrhlneporizovat žádné video a audio záznamy, nebot v zápise ze zasedání
OZ,podepsaném starostou a dvema overovateli,jsou uvedeny veškeré informace z jednání.

S protinávrhemvystoupila Ing.Machová:
"Dle § 93 odst. 2 je schuze OZ verejná, tudíž vystoupení jednotlivých osob na této schuzi

nemá charakter osobní povahy ve smyslu § 1.2 Obcanského zákoníku a tím pádem nic
nebrání na této schuzi komukoliv a kdykoliv si porizovat audio nebo video záznamy.
II

Hlasování o protinávrhu (o tom, že se záznamy budou porizovat):
PRO:
1 (Machová)
PROTI:
5 (Marík, Míka, suková, Zasadil, Zeman)
ZDRŽELs~
O
Protinávrh na porizování audio a video záznamu se schuzí OZ ne byl

schválen.

Hlasování o návrhu starosty (o tom, že záznamy se nebudou porizovat):
PRO
5 (Marík, Míka, suková, Zasadil, Zeman)
PROTI
1 (Machová)
ZDRŽELSE
O
Návrh starosty na neporizování audio a video záznamu ze schuzí OZ b v I schválen.
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2. schválení programu, urcení overovatelu zápisu, kontrola usnesení z minulého
zasedání
Starosta prednesl program schuze a všichni prítomní zastupitelé tento jednohlasne
schválili.Zapisovatelem ze zasedání byla stanovena Hana Suková a overovateli zápisu pan
Luboš Zasadil a pan Miroslav Míka. Starosta provedl kontrolu usnesení ze zasedání dne
1.12.2006
Vecné pripomínky Ing. Very Machové k zápisu z minulého zasedání:

1. Jak muže být v zápise ze zasedání OZze dne 10.11.2006 veta" Vzhledem k tomu, že
zákon o obcích neupravuje zpusob omluvy ze zasedání zastupitelstva, je nutné postupovat
v techto prípadech podle schváleného jednacího rádu obce, který mj. ríká, že "Svoji
prípadnou neúcast jsou clenové zastupitelstva povinni omluvit telefonicky starostovi
s udáním duvodu.", když toto prizasedání OZnikdo z prítomných zastupitelu nerekl.
Starosta Marík pripustil, že tato veta se o zápisu doptala ve snaze vysvetlitspoluobcanum
podstatu projednávané problematiky a i presto, že nijak nezkresluje podstatu zápisu, bude
tato z puvodníhozápisu vynechána.
2. Dotaz kontrolnímu výboru v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 písrn. b) a § 119 odst.3
v souladu zákona o obcích:
Proverit zda starosta Ing. Marík neprekrocil svoje pravomoci starosty tím, že:
1) projednání internetových stránek sdružení Nestranní nebylo zarazeno do bodu
programu zasedání OZ
2) zda starosta na zasedání OZmuže projednávat soukromé internetové stránky
3) zda starosta na zasedání OZ muže dopustit diskusi v rámci které je napadána
politická konkurence s ohledem na volební kampan, která již byla ukoncena
4) zda muže starosta obce zasahovat do obsahu soukromých internetových stránek na
zasedání OZ
Odooved kontrolního výboru:
Pokud projednání obsahu internetových stránek sdružení Nestranní bylo projednáno
v rámci bodu programu - ruzné, nemuže jít k porušení zákona, stejne tak z ostatních
námitek ing. Machové nevyplývá porušení právních predpisu, pokud predmetem jednání
a diskuse byl obsah internetových stránek, který se prímo dotýkal interpelací záveru ze
zasedání zastupitelstva. V ustanovení § 94 je upraveno právo predkládat návrhy k zarazení
na porad jednání pripravovaného zasedání zastupitelstva obce, které mají jeho clenové,
rada obce a výbory. Z tohoto ustanovení je zrejmé, že obsah návrhu na porad jednání není
žádným zpusobem omezen. O zarazení návrhu, prednesených v prubehu zasedání
zastupitelstva obce, na program jeho jednání pak rozhodne zastupitelstvo obce.

4. Dotaz kontrolnímu výboru v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 písm b) a § 119 odst.3
písmoc) zákona o obcích:
Zkontrolovat, zda p. Suková neohrozila dle § 83 odst. 1 zákona o obcích vážnost funkce
zastupitele Ing. Machové, jak vyplývá i ze zápisu ze dne 10.11.2006, tím, že nepravdive
obvinila Ing.Machovouže nekteré informace prezentované Ing.Machovou (napr. informace
o poskytnuté pujcce po požáru RD)se nezakládají na pravde vrhají takto špatné svetlo na
celé zastupitelstvo obce.
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Odpoved kontrolního výboru:
Dotaz Ing.Machové kontrolnímu výboru podle § 82 ost. 1 písmo b) zákona o obcích se
dotýká skutecnosti, zda paní Suková neohrozila podle § 83 odst. 1 zákona o obcích vážnost
funkce zastupitele ing. Machové tím, že jí nepravdive obvinila, že nekteré informace,
prezentované ing. Machovou se nezakládají na pravde a vrhají takto špatné svetlo na celé
zastupitelstvo obce.
Podle § 83 odst. 1 zákona o obcích je mimo jiné clen zastupitelstva obce povinen hájit
zájmy obcanu obce a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Nikomu,
a to ani clenovi zastupitelstva nelze uprít právo na prezentaci vlastního názoru o cinnosti
toho, kterého clena zastupitelstva a pokud se tento cítí být zkrácen na svých právech,
musel by postupovat v rámci platných právních predpisu, týkajících se ochrany osobnosti,
at již ustanovení § 11 obcanského zákoníku tak ustanovení § 206 trestního zákona.
Oprávnenost takovýchto nároku prísluší posuzovat pouze obecným soudum.
Odkaz ing. Machové na § 119 odst. 3 písmo c) zákona o obcích považuji za neprípadný,
nebot kontrolní výbor podle tohoto ustanovení plní další kontrolní úkoly, jimiž jej poverilo
zastupitelstvo obce. Není mi známo, že by zastupitelstvo obce poverilo kontrolní výbor
kontrolními úkoly ve vztahu k osobe ing. Machové ci paní Sukové.
Bod c.5 byl vyrešen ihned na zasedání 1...1.2.2006
5. Návrh bodu do usnesení dnešního zasedání OZ uložit starostovi obce:
Paní Suková, jak vyplývá i ze zápisu ze dne 1.0.1.1..2006, obvinila Ing.Machovou, že
vystupovala ve smyslu§ 83 odst. 1. zákona o obcích tak, že byla ohrožena vážnost funkce
zastupitele Ing.Machové. Z tohoto duvodu p. Suková predloží dukaz OZ o svých tvrzeních
nebo se verejne v rámci zasedání OZ Ing, Machové omluví

Starosta Ing.Marík nechal hlasovat o návrhu predloženém Ing.Machovou-návrh bodu do
usnesení zasedání OZze dne 1.12.2006
Hlasovánío návrhu Ing,Machové:
PRO:
1 (Machová)
PROTI:
5 (Marík,Míka,Suková, Zasadil, Zeman)
ZDRŽELSE:
1 (Vanecek)
Návrh Ing. Machové o zarazení tohoto bodu do zasedání OZ 1.12.2006 n e b v I schválen.

13. projednání rozpoctové zmeny c.7
Starosta predložilzastupitelum detailní návrh na rozpoctovouzmenu c. 7.
Návrhrozpoctovézmeny c.7.
Souhrnne:
Príjmy:
+ 779 682,- Kc
Výdaje:
- 430 745,70 Kc
Hlasování o rozpoctové zmene c.7:
PRO
6(Machová, Marík, Míka, Suková, Zasadil, Zeman)
PROTI
O
ZDRŽELSE
O

Rozpoctovázmena c. 7 b v I a schválena.
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I

4. schválení rozpoctu obce na rok 2007

I

Návrh rozpoctu na rok 2007 byl rádne vyvešen v zákonem stanovené lhute. Vzhledem ke
skutecnosti, že nebyly vzneseny žádné pripomínky, byl rozpocet schválen takto:
Príjmy: 3 145 149,- Kc
Výdaje: 3 363 000,- Kc
Rozdíl:
217 581,- Kc
Hlasování o schválení rozpoctu obce pro rok 2007:
PRO:
6(Machová, Marík, Míka, Suková, Zasadil, Zeman)
PROTI:
O
ZDRŽELSE:
O
RozDocet obce na rok 2007 byl schválen.

5. informace o prubehu prací na hrázi rybníka Jordán
Z duvodu nemoci p. Bucila - fa Zvánovec, neprobehlo dne 22.12.2006
I

I

predání stavby.

Z tohoto duvodu nedošlo ani k zaplacení.
Stavba je dokoncena a bude predána po skoncení pracovní neschopnosti p.Bucila
místostarosta Zasadil.
I

- zajistí

6. informace o výsledku jednání s CDo propustku

I

Starosta Marík se spolu s místostarostou Zasadilem a senátorem panem PhDr.Pospíšilem
zúcastnil jednání s poradcem hejtmana voblasti dopravy Ing. Študlarem. Ten ústne
prítomné informoval, že pravdepodobne nebude problém vyrešit velikost propustku a
vyhovet tak Obci Neplachov. Písemne ovšem Obec Neplachov obdržela sdelení, že
probehne opetovné jednání v Praze na Ministerstvu dopravy, kde p. Študlar predá naši
žádost.

7. žádosti obcanu
a) Petr Holšán - drobná stavba
b) Ing.Jaroslav Mach - drobná stavba
I

c) Manželé Maríkovi, Neplachov 131

díl g) o celkové výmere 45m2
I

- odprodej pozemku obce parc. císlo 1789/4

- bude rešeno verejnou vyhláškou

díl f) a

8. ruzné, diskuse

a) projednání úklidusnehu: ZDAgrochovDynín-komunikace, p. Suk - chodníky
b) opravy polézacek:

provedena

revize

- p. Padrta

nutné drobné opravy
vyrešení dopadové plochy(písek, "kacírek")
oplocení areálu, zajištení informacních tabulí
Vsoucasné dobe je stav prulezek nevyhovující, nekteré segmenty jsou již odebrány
k oprave. OÚna míste vyvesíoznámení, že momentálne lze používat prulezkypouze
na vlastní nebezpecí.
c) vánocní turnaj ve stolním tenise

- sobota

30.12.2006

od 15.00 hodin

- bývalá škola

Cenya obcerstvení v hodnote cca 4 000,- Kcobstará starosta.
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d) silvestrovský ohnostroj - SDH obstará obcerstvení (nápoje), v prípade nepríznivého
pocasí bude k dispozici jedna garáž, OÚ pripraví novorocní punc, ohnostroj v hodnote
5 000,- Kc je již zakoupen.
e) starosta pripomnel
majetku obce

zastupitelum,

že do konce roku je nutné provést inventarizaci

p.Zasadil - informoval prítomné, že došlo k zákonnému zvýšení poplatku firmy ASA
o 2,- Kc na popelnici pro obec, obcanu se toto zvýšení nedotkne
Firma ASA zaslala dodatek c.1 ke smlouve uzavrené s Obcí Neplachov.
Hlasování o schválení dodatku c.1
PRO
6 (Marík, Machová, Míka, Suková, Zasadil, Zeman)
PROTI
O
ZDRŽELSE
O
OZ s ch v á I i I o dodatek c.1 ke smlouve s firmou ASA

p. Zeman - vznesl pripomínku k pojištení lustru v kaplicce, které jsou v majetku obce
bude vyrešenospolecne s novou pojistku veškerého majetku obce, která se pripravuje

-

p.Suková- kulturní akce v príštím roce
k narozeninám
nad 80 let - Ing.Machová
- gratulace do 80 let - Suková
20.1. 2007 - hasicský ples - Vysocinka
2.2. 2007 - Obecníbál - Božejáci
17.2.2007 - masopustní veselice - Lužnicanka
24.2.2007 - detský karneval -DJ D.Kovarík
31.3.2007 - setkání obcanu Neplachov

- gratulace

p. Míka - setkání rodáku - plánuje se na rok 2008
Starosta vyzval prítomné hosty k prípadné diskusi:
sl.Kotnourová vznesla pripomínku k porizování audio a video nahrávek ze zasedání OZ
(které OZ nebude nadále porizovat), že s tímto nesouhlasí a dle jejího mínení jsou zápisy
nepravdivé a obcanum podávány lživé informace.
Starosta sl. Kotnourovou tady vyzval, zda má nejaké dukazy o svém tvrzení, príp. nejaké
další námety a pripomínky. Na toto sl. Kotnourová reagovala: "Nic nemám a kdybych neco
mela, tak vy jste stejne domluvený a udeláte si to jak budete chtít."
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I

9.

usnesení

Usnesení císlo c.3 ze 4. zasedání zastucitelstva obce Neclachov konaného dne 26. 12.2006:
1. Zastupitelstvo obce Neplachov nes c h v á I i I o porizování audio a video záznamu ze zasedání OZ
(protinávrh Ing.Machové)
2. Zastupitelstvo obce Neplachov s c h v á I i I o neporizování audio a video záznamu ze zasedání OZ
(návrh starosty Ing.Maríka)
3. Zastupitelstvo obce Neplachov s c h v á I i I o rozpoctovou zmenu c.7
4. Zastupitelstvo obce Neplachov s c h v á I i I o rozpocet obce na rok 2007
5. Zastupitelstvo obce Neplachov s c h v á I i I o dodatek c.1 ke smlouve s firmou ASA

Hlasování o usnesení:
PRO
6 (Marík, Machová, Míka, Suková, Zasadil, Zeman)
PROTI
O
ZDRŽELSE
O
Usnesení b v I o schváleno.

Starosta:

Ing. Zdenek Marík

Zapsala:

Hana Suková

Overil :

Luboš Zasadil
Miroslav Míka

zápis z OZdne 26.12.2006

6

