OBEC NEVOJICE
Nevojice 33, 685 01 Bučovice, tel: 517 383 469, fax: 517 380 977
IČO: 00292150, číslo účtu 8923-731/0100, Komerční banka

Zápis
ze 8. zasedání zastupitelstva obce Nevojice konaného dne 19. 3. 2008 v 18,30 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu

Přítomni:
Veleslav Malík, Nataša Jakabová, Mgr. Marie Baranová, Pavel Masařík, Hana Bodečková, Ing. Karel
Macourek, František Hoždora
Omluveni:
0

Program:
1) Schválení programu schůze
2) Schválení zapisovatele jednání
3) Schválení ověřovatelů jednání
4) Kontrola plnění úkolů
5) Schválení výsledků inventarizace k 31. 12. 2007
6) Volba nového člena kontrolního výboru
7) Schválení zadání územního plánu obce Nevojice
8) Odměna člena zastupitelstva
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
„O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“
10) Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nevojice“
11) Schválení výměny oken v Mateřské škole Nevojice
12) Diskuse
13) Schválení usnesení
14) Závěr
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Starosta zahájil 8. veřejné zasedání 19.3.2008 v 18.30 a přečetl program schůze.
1. Schválení programu schůze
Hlasování:
PRO - 7PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

2. Schválení zapisovatele jednání
Starostou obce byl navržen zapisovatel jednání Ing. Karel Macourek.
Hlasování:
PRO - 5 PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 2

3. Schválení ověřovatelů jednání
Ověřovateli jednání byli starostou obce navrženi Mgr. Marie Baranová a Pavel Masařík
Hlasování:
PRO - 6PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

4. Kontrola plnění úkolů
1) Starosta zajistí svolání všech dotčených občanů na schůzi, která je naplánována na
pátek 1.2.2008 a zajištění všech potřebných dokumentu.
Splněno
2) Starosta zajistí vyvěšení zvětšeného územního plánu v obci a jeho umístění na www
stránky do 11.1.2008
Splněno
3) Starosta promyslí možnosti realizace sjezdu rodáků do příštího veřejného zasedání.
Starosta sdělil, že se o tomto radil s některými zastupiteli a vzhledem k tomu, že je
čas na tuto akci, bude zastupitelstvo tuto otázku řešit později.
4) Starosta zajistí vyhlášení upozornění na kolaudace vodovodních přípojek 20.12.2008.
Splněno, bylo vyhlášeno a zároveň byly k dispozici formuláře na kolaudaci vodovodní
přípojky na obecním úřadě.
5) Starosta prověří a navrhne harmonogram zpracování smluv pro odběr vody
z vodovodního řadu obce Nevojic do příštího veřejného zasedání.
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Splněno
6) Starosta zajistí, aby při vkládání úředních věcí na www stránky byl uveden datum
vložení (od příštího vložení zprávy)
Starosta informoval o probíhající rekonstrukci www stránek s tím, že je tento bod
zatím odložen.
5. Schválení výsledků inventarizace k 31. 12. 2007
Paní Mgr. Baranová informovala, že všechny inventarizace proběhly v řádném termínu a nedošlo
k žádným inventarizačním rozdílům.
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

6. Volba nového člena kontrolního výboru
Starosta obce navrhl jako nového člena pana Ing. Stojaspala.
Předseda kontrolního výboru pan Masařík navrhl paní Jandorovou. Dále oznámil svoji rezignaci,
kterou podá písemně ke dni 20.3.2008.
Vznikla diskuze mezi starostou a paní Jandorovou. Paní Bodečková vyzdvihla kvality paní Jandorové,
která má zájem pracovat pro obec.
Pan Macourek navrhl, aby byli zvoleni na této schůzi 2 noví členové kontrolního výboru s tím, že
druhý schválený člen nastoupí do funkce po rezignaci pana Masaříka. Vzhledem k tomu, že nové body
se mohou vkládat až za řádně naplánované, bylo navrženo panem Macourkem, aby se i tento bod
přesunul nakonec programu.
Hlasování o přesunutí tohoto bodu na konec programu:
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

7. Schválení zadání územního plánu obce Nevojice
Paní Bodečková vznesla dotaz proč se schvaluje zadání až nyní s tím, že navrhovala termín již v únoru.
Starosta uvedl, že na tuto otázku neumí a nechce odpovědět. Pan Macourek uvedl, že čas nebyl
nevyužitý, že osobně řešil s Ing. Sohrem problémy týkající se zadání. Dále informoval podrobněji o
řešeném problému s čističkou odpadních vod.
Hlasování:
PRO - 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0
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8. Odměna člena zastupitelstva
Paní Bodečková uvedla, že bylo učiněno chybné rozhodnutí, co se týče vzdání se odměny. Uvedla, že
každý zastupitel si musí odměnu převzít a následně ji může darovat nějaké organizaci. Dále uvedla, že
starosta byl povinen informovat zastupitele o tom, že se odměny nemohou vzdát. Starosta uvedl, že
není povinen informovat s tím, že když se něčeho někdo vzdává, tak musí vědět, zda se toho může
nebo nesmí vzdát. Dále uvedl, že neznalost zákona neomlouvá a nechal hlasovat o výši odměny pro
všechny zastupitele (pí. Bodečkovou, p. Macourka, p. Hoždory).
Navržená odměna paní Bodečkové ve výši 300,-Kč
Hlasování:
PRO - 0PROTI – 1

ZDRŽEL SE – 6

Navržená odměna ing. Macourka ve výši 500,-Kč
Hlasování:
PRO - 4

PROTI – 1

ZDRŽEL SE – 2

Navržená odměna p. Masaříka ve výši 300,-Kč
Hlasování:
PRO - 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 3

Na žádost Pavla Masaříka v závěru veřejného zasedání vyzval starosta obce zastupitele, zda souhlasí
s opětovným hlasováním o výši odměny pro paní Bodečkovou.
Hlasování:
PRO - 5

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 2

Navržená odměna paní Bodečkové ve výši 300,-Kč
Hlasování:
PRO - 4

PROTI – 1

ZDRŽEL SE – 2
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9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
„O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“
Paní Bodečková uvedla, že ve vyhlášce jsou určité nesrovnalosti, kterými by se zastupitelstvo mělo
zabývat. Pan Macourek navrhl vypuštění tohoto bodu z veřejného zasedání.
Hlasování o vypuštění bodu č. 9 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2008.
Hlasování:
PRO - 3

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 4

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nevojice“
Hlasování:
PRO - 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

11. Schválení výměny oken v Mateřské škole Nevojice
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

12. Volba člena kontrolního výboru
Pan Masařík znovu zopakoval svou rezignaci ke dni 20.3.2008. Zastupitelé se dohodli, že budou volit
dva nové členy kontrolního výboru, kterým nastane mandát od 20.3.2008 (od rezignace předsedy
kontrolního výboru p. Masaříka).
Navržená kandidátka pí. Jandorová.
Hlasování:
PRO - 4

PROTI – 2

ZDRŽEL SE – 1

Navržený kandidát Ing. Stojaspal.
Hlasování:
PRO - 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0
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13. Zvolení nového předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl vložení bodu – Zvolení nového předsedy kontrolního výboru.
Hlasování:
PRO - 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Starosta navrhl kandidáta na předsedu kontrolního výboru Ing. Karla Macourka.
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

14. Zpráva za rok 2007 o činnosti kontrolního a finančního výboru
Pan Masařík navrhl vložení bodu – Zpráva za rok 2007 o činnosti kontrolního výboru, při kterém
starosta obce navrhl rozšíření i o zprávu o činnosti finančního výboru.
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 1

ZDRŽEL SE – 0

Hlasování o možnosti přednesení zpráv kontrolního a finančního výboru jeho předsedy
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

Zprávy kontrolního a finančního výboru:
Předseda kontrolního výboru přednesl závěrečnou zprávu o kontrolách za rok 2007.
Předseda finančního výboru přednesl závěrečnou zprávu o kontrolách za rok 2007.
Hlasování:
PRO - 4

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 3
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15. Diskuze
Starosta informoval občany, že dle jednacího řádu pokud neudělí předsedající slovo, nemůže se
jej nikdo ujmout sám. Dále uvedl, že diskuze by měla směřovat k problémům z dnešní schůze.
a) Pan Bodeček vznesl dotaz jak zastupitelstvo pokročilo v realizaci komunikace ke hřbitovu
a parkoviště u hřbitova. Starosta odpověděl, že byly vypracovány nabídky na realizaci.
Ing. Macourek uvedl, že i když nabídky na realizaci byly zpracovány, nemá cenu v dnešní
době dělat nový koberec na cestu, vzhledem k absenci kanalizace. Paní Bodečková
uvedla, že bude k dispozici recyklát z Bučovic a že by bylo vhodné jej využít. Starosta
informoval občany, že tato jednání již začala a že se s využitím této suroviny počítá.
b) Pan Bodeček vznesl námitku, že si myslí, že sjezd rodáků plánovaný na rok 2009 by se měl
připravovat min. 1 rok dopředu.
c) Pan Bodeček vznesl připomínku ke kontrolnímu výboru, z důvodu absence vyjádření k
jeho dopisu, který poslal v srpnu 2007. Pan Masařík uvedl, že se na celou záležitost ještě
podívá.
d) Pan Bodeček vznesl dotaz, jak se kontroluje kronika obce a proč není na veřejné schůzi
zastupitelstva kronikář. Starosta obce uvedl, že na tuto otázku nebude reagovat, protože
tento bod není na programu schůze. Později starosta odpověděl, že kroniku kontroloval
v 11 týdnu 2008 s paní Hladkou a paní Jakabovou.
e) Paní Bodečková vyzvala k vrácení dotazníků (vyplněné nebo nevyplněné), které rozdala
zastupitelům na minulém veřejném zasedání, s tím, že budou použity k dalšímu šetření.
Starosta obce Malík a Mgr. Baranová uvedli, že dotazník odevzdají příště.
f) Paní Bodečková sdělila, že v obci chybí vyhláška o místních poplatcích KO (komunálních
odpadů). Starosta obce uvedl, že se na tuto vyhlášku bude informovat a sdělí
zastupitelům stanovisko.
g) Paní Bodečková vznesla pochybnosti ke smlouvě o dodávce vody. Poukázala na špatné
odstavce § a znění této smlouvy. Starosta obce uvedl, že smlouvu vypracoval právník.
Starosta dále uvedl, že smlouvu nechá zkontrolovat jiným právníkem.
h) Pan Sigmund vznesl dotaz, v jakém měřítku má být vyvěšený územní plán, tak aby se
v něm mohl občan vyznat. Pan Macourek odpověděl, že podrobný plán je na úřadě
k nahlédnutí. Paní Přibilíková uvedla, že na obci v pondělí 17.3.2008 byla a územní plán
nebyl k dispozici. Starosta obce se omluvil, že jeho nedopatřením se plán zničil a že
umožnil nahlédnutí do mapy územního plánu přes internet.
i) Pan Bodeček vznesl dotaz, o který ho požádal právník obce Karel Střelec, zda právník
zastupující paní Jakabovou je placen obcí. Starosta odpověděl, že není.
j) Pan Bodeček vznesl dotaz, zda je v pořádku, že bylo odsouhlaseno vyškrknutí bodu 9
(Obecně závazná vyhláška č. 1/2008). Starosta obce uvedl, že toto hlasování bylo
v pořádku.
k) Paní Bodečková navrhla, aby zapisovatelem jednání byla paní Hladká, aby se zastupitelé
mohli věnovat občanům.
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l)

Paní Bodečková vznesla požadavek k finančnímu výboru, aby předložil na příštím
zastupitelstvu počet zaměstnanců obecního úřadu a jejich smlouvy. Starosta obce uvedl,
že se tomuto problému bude věnovat zastupitelstvo na pracovní poradě.
m) Paní Bodečková se zeptala, kdy se sloučí místo asistentky a účetní. Starosta uvedl, že na
tento bod nebude reagovat.
n) Paní Přibilíková se zeptala, do čeho spadá cesta pod lesem, pokud nespadá do územního
plánu. Starostou obce bylo vysvětleno, že spadá do územního plánu. Vysvětlil, čeho se
týká zadání územního plánu, které se schvalovalo dnešní zasedání. Dále uvedl, že cesta se
bude řešit následně, během zpracování zmíněného územního plánu.
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16. Schválení usnesení
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Informace uvedené v bodě č. 4 – kontrola plnění úkolů
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Schválení programu schůze
Schválení zapisovatele jednání Ing. Karla Macourka
Schválení ověřovatelů jednání Mgr. Marii Baranovou spolu s Pavlem Masaříkem
Kontrola plnění úkolů
Schválení výsledků inventarizace k 31. 12. 2007
Schválení zadání územního plánu obce Nevojice
Odměna člena zastupitelstva
-

Hana Bodečková

-

300,-Kč

-

František Hoždora

-

300,-Kč

-

Karel Macourek

-

500,-Kč

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nevojice“
Schválení výměny oken v Mateřské škole Nevojice
Zvolení nového předsedy kontrolního výboru
Zprávy kontrolního a finančního výboru
Schválení usnesení
Zastupitelstvo neodsouhlasilo:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ –
tento bod byl vypuštěn z hlasování

9

OBEC NEVOJICE
Nevojice 33, 685 01 Bučovice, tel: 517 383 469, fax: 517 380 977
IČO: 00292150, číslo účtu 8923-731/0100, Komerční banka

Zastupitelstvo bere na vědomí a ukládá:
Pavel Masařík prošetří opomenutou odpověď z kontrolního výboru panu Bodečkovi.
Starosta zjistí, zda je třeba vypracovat „vyhlášku o místních poplatcích“.
Starosta nechá zkontrolovat smlouvu na odběr vody z vodovodního řadu nezávislým
právníkem.
Starosta obce zajistí, aby byla na obci k dispozici velká mapa územního plánu.
Hlasování:
PRO - 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

17. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání v 20,10 hod.
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