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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice, konaného dne
2.12.2018 od 14:00 hodin
Bod č. 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Našiměřice bylo zahájeno ve 14 hodin starostou obce Josefem
Zeleňákem (dále jako „předsedající“).
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Našiměřice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.11. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Škorpíka a Ing. Karla Dostála a
zapisovatelku Danu Slatinskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Našiměřice určuje ověřovateli zápisu Josefa Škorpíka a Ing. Karla
Dostála a zapisovatelku Danu Slatinskou.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod č. 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 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 Našiměřice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Seznámení se zůstatkem na BÚ
4) Rozpočtové opatření č. 3
5) Jmenování inventarizační komise
6) Reorganizace finančního a kontrolního výboru
7) Rozsvěcování vánočního stromu
8) Založení Kroniky obce
9) Zimní údržba
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10) Zaměstnanci obce
11) Pingpongový turnaj…datum a organizátor
12) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 3 – Zůstatek na běžném účtu
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zůstatkem na běžném účtu, který k dnešnímu dni činí
657527,- Kč

Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č.3
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č.3. 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 Našiměřice schválilo rozpočtové opatření č.3 (příloha 2).
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Jmenování členů inventarizační komise
Předsedající informoval zastupitelstvo o povinnosti zřídit inventarizační komisi a navrhl za
členy Josefa Zeleňáka, Josefa Škorpíka a Jaroslava Dočkala. Karel Smutný navrhl pro
čtvrtého člena komise sebe. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice volí členy inventarizační komise Josefa Zeleňáka, Josefa
Škorpíka, Jaroslava Dočkala a Karla Smutného.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod 6 - Reorganizace finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhnul odvolat předsedu finančního výboru Karla Smutného a člena
kontrolního výboru Josefa Škorpíka a Jiřího Hubáčka. Jiný návrh podán nebyl. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice odvolává Karla Smutného z funkce Předsedy finančního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro 4 hlasů, proti 3 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice odvolává Jiřího Hubáčka z funkce člena kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro 4 hlasů, proti 3 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice odvolává Josefa Škorpíka z funkce člena kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů, proti 2 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Josefa Škorpíka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice volí předsedou finančního výboru Josefa Škorpíka.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit členy kontrolního výboru Danu Slatinskou a Roberta Nováka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice volí členy kontrolního výboru Danu Slatinskou a Roberta
Nováka.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Bod 7 – Rozsvěcování vánočního stromu
Předsedající seznámil zastupitelstvo a přítomné s uspořádáním slavnostního rozsvěcování
vánočního stromu.

Bod 8 – Založení Kroniky obce
Místostarostka Petra Škorpíková navrhla znovu obnovit Kroniku obce Našiměřice od
kalendářního roku 2019. Místostarostka navrhla vyhlásit veřejnou výzvu na pozici
Kronikáře obce a současně zahájit výzkum k nalezení původní Kroniky obce. Původní
Kronika obce je nyní uložena na neznámém místě. Bývalý starosta, Karel Smutný na této
schůzi sdělil, že půjčil její kopii třetí osobě, jejíž totožnost odmítl zveřejnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Našiměřice schvaluje založení Kroniky obce Našiměřice.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Bod 9 – Zimní údržba
Předsedající seznámil zastupitelstvo se záměrem zadat práci na zimní údržbě místním
obyvatelům s tím, že by se s nimi uzavřela dohoda o provedení práce. Ozřejmil
přítomným, že externí údržba funguje se značným zpožděním, navíc v majetku obce je
sypač a je potřeba koupit jen gumovou stěrku na radlici.
Zastupitelstvo obce Našiměřice bere na vědomí záměr zadat práci na zimní údržbě
místním obyvatelům.

Bod 10 – Zaměstnanci obce
Místostarostka Petra Škorpíková seznámila zastupitelstvo o záměru vypsat veřejnou
výzvu na pozice Údržbář strojů a zařízení a Pracovníky péče o obec s tím, že v letním
období se bude obec Našiměřice ucházet u úřadu práce o dotovaného pracovníka
v pracovní poměru Veřejně prospěšné práce.
Od přítomných hostů byl vznesen návrh zaměstnat brigádníky z řad mladistvých, což se
v budoucnu může prověřit, jakým způsobem a na jaké práce by byli zaměstnáni.
Zastupitelstvo obce Našiměřice bere na vědomí záměr vypsat veřejnou výzvu na
pracovníky obce.

Bod 11– Diskuse
V diskuzi zastupitelstvo posunulo termín pingpongového turnaje na začátek roku 2019.
Dále se přítomným navrhlo, aby se připojili na webu obce k odběru sms-novinek a apelovalo
se k návštěvám webu jako komunikačního nástroje obce s veřejností.
Zastupitelstvo obce informovalo přítomné o přijetí nové účetní a sekretářky Ivety Dočkalové.
Dále se v diskuzi zmínily možnosti využití a rekonstrukce celého kulturního domu, nastínil se
předběžný plán pro rok 2019, možnosti plynofikace a kanalizace, možné způsoby nakládání a
4

Obec Našiměřice, Našiměřice č. 48, 671 76
Tel. +420 603 229 508, e-mail: info@nasimerice.cz
www.nasimerice.cz

sběru velkoobjemového odpadu. Přítomní navrhli oslavit příchod nového roku v kulturním
domě.

Bod 12 – Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 15:30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č.3

Zápis byl vyhotoven dne: 3.12.2018
Zapisovatel: Dana Slatinská
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta: Josef Zeleňák……………………......... dne ...........................................
Razítko obce:
(není povinné)
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