Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Železné
konaného dne 5. 11. 2014
Zasedání Zastupitelstva obce Železné (dále též jako „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18.00
hod. dosavadním starostou obce Radomírem Pavlíčkem.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze 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 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 29.10. do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy 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 výhradou 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 Železné 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.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vejrostu a p. Záluskou a zapisovatelem p.
Špačkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné určuje ověřovateli zápisu p. Vejrostu a p. Záluskou a
zapisovatelem p. Špačkovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/9/2014 bylo schváleno.

2.
2. Schválení programu
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 usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
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
6. Pověření k zastupování obce v DSO
7. Výběrové řízení – zateplení KD
8. Výběrové řízení – dešťová kanalizace
9. Zadávací podmínky pro výběrové řízení – úvěr
10. Různé
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 2/9/2014 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
P. Záluská navrhla, aby zastupitelstvo volilo 1 místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné schválilo zvolení 1 místostarosty.

3.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 3.1/9/2014 bylo schváleno.

Zdrželi se 3

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích ode dne 1.1.2015. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn od
1.1.2015.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti
Usnesení č. 3.2/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 1

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 na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly
podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné neschvaluje změnu způsobu hlasování. Volba starosty a
místostarosty proběhne veřejně hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti
Usnesení č. 3.3/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

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.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

4.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Záluská navrhla zvolit do funkce
starosty p. Pavlíčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí starostou p. Radomíra Pavlíčka.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Usnesení č. 3.4/9/2014 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

Zvolený starosta dále pokračuje ve vedení zasedání.
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Záluská navrhla
zvolit do funkce místostarosty p. Vacovou. Člen zastupitelstva p. Veselá navrhla zvolit do
funkce místostarosty p. Motyčku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí místostarostou p. Vacovou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
Usnesení č. 3.5/9/2014 bylo schváleno.

2

Zdrželi se

1

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
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
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:

5.
Zastupitelstvo obce Železné zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti
Usnesení č. 4.1/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Vejrosta navrhl zvolit do
funkce předsedy finančního výboru p. Záluskou a p. Pavlíček navrhl p. Motyčku. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí předsedou finančního výboru p. Záluskou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
Usnesení č. 4.2/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

3

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Marková Ševčíková
navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Motyčku, p. Záluská navrhla
zvolit p. Vejrostu a p. Vejrosta navrhl zvolit p. Veselou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí předsedou kontrolního výboru p. Motyčku.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení nebylo schváleno.

4

Proti

2

Zdrželi se 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí předsedou kontrolního výboru p. Vejrostu.
Výsledek hlasování:
Pro
Usnesení nebylo schváleno.

4

Proti

2

Zdrželi se 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí předsedou kontrolního výboru p. Veselou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
Usnesení č. 4.3/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 3

6.
d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru .
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Vacová navrhla zvolit členem
finančního výboru p. Markovou Ševčíkovou a p. Burianovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí členy finančního výboru p. Markovou Ševčíkovou a
p. Burianovou.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti
Usnesení č. 4.4/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

1

e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru .
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Vacová navrhla zvolit členem
kontrolního výboru p. Synka a ing. Dolka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Železné volí členy kontrolního výboru p. Synka a ing. Dolka.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Proti
Usnesení č. 4.5/9/2014 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

1

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů
byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve
výši dle rozpisu (příloha č. 3) a to ode dne 5.11.2014.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanoví neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům a členům
výborů v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, měsíční odměnu ve výši dle
rozpisu (příloha č. 3) a to ode dne 5.11.2014.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 5/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

6. Pověření k zastupování obce v DSO
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zastupování obce v DSO Mikroregion Porta,
DSO Tišnovsko a DSO VaK Tišnovsko a v KTS Ekologie.

7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zastupování obce v DSO Mikroregion
Porta, DSO Tišnovsko a DSO VaK Tišnovsko a KTS Ekologie.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 6/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 1

7. Výběrové řízení – Zateplení KD
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doporučením komise vybrat firmu Maloň –
Univerzální služby s nabídkou 590 708,30 Kč bez DPH. Firma se však zakázky vzdala.
Vzhledem k tomu, že druhá společnost v pořadí ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. splnila
veškeré požadavky výběrového řízení, neshledala komise překážky bránící doporučení
tohoto uchazeče jako dodavatele stavebních činností projektu s nabídkou ve výši 653 465
bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje firmu ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. jako dodavatele
stavebních činností projektu Zateplení KD. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 7/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

8. Výběrové řízení – Dešťová kanalizace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s doporučením komise vybrat firmu Maloň – Univerzální
služby s nabídkou 4 807 207,40 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Vítězslav Maloň – Univerzální služby jako
dodavatele stavebních činností projektu s nabídkou 4 807 207,40 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje
starostu přípravou společné dohody mezi realizátory akcí dešťová kanalizace a
splašková kanalizace.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 8/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

9. Zadávací podmínky pro výběrové řízení – úvěr
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem zadávacích podmínek pro poskytnutí úvěru
ve výši 6 000 000,- Kč. Důležitá kritéria – možnost předčasného splacení, možnost
nedočerpání, čerpání v roce 2015, splatnost k 31.12.2025.
Návrh usnesení:

8.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení dle předložené výzvy a souhlasí
s oslovením vybraných bank: ČSOB, KB, ČS.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 9/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

10. Různé
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 7 ve výši
243 100,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v navrženém znění. Toto je
přílohou č.4 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 10.1/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pověřením starosty prováděním rozpočtových
opatření – kompetence.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření –
kompetence, které je přílohou č. 5 zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 10.2/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o příspěvek na provoz MŠ Sluníčko ve školním
roce 2014/2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč (tj. ve výši 1 000,- Kč na
žáka).
Výsledek hlasování:
Pro 8
Usnesení č. 10.3/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

1

P. Veselá jako zástupce hasičského sboru přednesla žádost na zakoupení elektrocentrály
Heron vč. příslušenství a 16 ks kalhot pro družstva mladých hasičů určené pro hasičský
sport. Náklady budou činit 37 610,- Kč, byla získána dotace ve výši 20 000,-Kč, hasičský
sbor poskytne dar ve výši 3 761,- Kč a z prostředků obce bude uhrazeno 13 849,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení Elektrocentrály včetně příslušenství a 16 ks
kalhot pro družstva mladých hasičů určené pro hasičský sbor.
Výsledek hlasování:

Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

9.
Usnesení č. 10.4/9/2014 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vypsáním dotačního programu – Státní fond
dopravní infrastruktury pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených
ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na dotaci ze SFDI na rekonstrukci chodníků.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 10.5/9/2014 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami dotačního programu - Individuální dotace
JMK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci z programu – Individuální
dotace JMK 2014 na dešťovou kanalizaci.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 10.6/9/2014 bylo schváleno.
V Železném 6.11.2014

Proti

0

Zdrželi se

Ověřili: Vejrosta Libor a Záluská Irena

0

