ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE ZO ZAHÁJÍ
Č. 01/2019
KONANÁ DNE
Přítomni:

28. 1. 2019 OD 18H V ZAHÁJÍ

J. Kazík, F. Tlamsa, J. Boubalová, S. Pfeffer, J. Hrabincová, I. Vlasáková,
M. Šonka

1. Zahájení
Starosta konstatoval, že informace o konání veřejné schůze OZ byla dle zákona o obcích zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu Zahájí v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.ledna 2019.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále uvedl, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel:
I. Vlasáková
Ověřovatelé zápisu:
J. Hrabincová, M. Šonka
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Usnesení č. 1/01/2019 o určení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno.

3. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce dne
22.ledna 2019.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu veřejné schůze
Kontrola zápisu z minulé schůze
Zrušení bodu 6a z usnesení OZ ze dne 19.12.2018
Návrh na sloučení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve více výborech
Schválení smlouvy na koupi pozemku 17/2
Různé
Diskuze
Závěr

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Usnesení č. 2/01/2019 o schválení programu schůze č. 01/2019 bylo schváleno.

4. Kontrola zápisu z 9. veřejné schůze roku z 19.12.2018
Tento zápis byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ a dále je k nahlédnutí na webových stránkách
obce.
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Starosta přečetl jednotlivá schválená rozhodnutí z minulé schůze.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
ZO Zahájí bylo seznámeno se zněním zápisu z minulé veřejné schůze, a to bez připomínek.

5. Zrušení bodu 6a z usnesení OZ ze dne 19.12.2018
Starosta citoval zápis tohoto bodu ze zápisu veřejného zasedání OZ z 19.12.2018:
„Místostarostka J. Boubalová zmínila sčítání částky odměn zastupitele a částky odměn předsedů
výborů. Starosta navrhl hlasovat o zrušení schváleného bodu o sčítání uvedených odměn.
6a) Hlasování o sčítání uvedených odměn.
Nebyla podána žádná další připomínka.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 4/1/1“
Starosta navrhl zrušení bodu 6a z usnesení č.9 z veřejné schůze OZ ze dne 19.12.2018 z důvodu, že dle
zákona o obcích není možné slučovat odměnu za funkci zastupitele s odměnou za funkci předsedů výborů.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Usnesení č. 3/01/2019 o zrušení bodu 6a z usnesení č. 9 z veřejné schůze OZ ze dne 19.12.2018
bylo schváleno.

6. Návrh na sloučení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve více
výborech
Starosta citoval znění zákona: Podle par. 74, odst. 3 zák.128/2000 sb. o obcích: v případě souběhu
výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše
souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena
rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo
předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny
podle věty první, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
Starosta navrhl, že do souhrnu budou zahrnuty odměny za výkon funkcí předsedy výboru obce a za výkon
členství v dalších různých výborech obce. Dále budou do souhrnu zahrnuty odměny za výkon funkcí člena
v různých výborech obce. Odměna bude poskytována od 1.2.2019.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Usnesení č. 4/01/2019 o sloučení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve více výborech bylo
schváleno.

7. Schválení smlouvy na koupi pozemku 17/2
Starosta navrhl, aby došlo ke koupi pozemku od spol. CETIN o výměře 39 m2, cena: 200 Kč/ m2, tj. celková
částka 7800 Kč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Usnesení č. 5/01/2019 o schválení smlouvy na koupi pozemku č. 17/2 bylo schváleno.
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8. Různé
-

-

-

-

Akce ČOV: F. Tlamsa uvedl, že architektonická kancelář je v likvidaci a byly u insolvenčního
správce přihlášeny pohledávky obce. Bylo pozastaveno stavební řízení ČOV z důvodu zajištění
požadovaných vyjádření a dokumentace. Probíhá předběžná tržní konzultace za účelem zajištění
nové dodavatelské firmy pro vypracování PDPS pro ČOV a dále pro zajištění opravy kanalizace a
protipovodňového opatření.
Porážka ovocného stromu na pozemku obce č. 96/1
Poděkování Charity za Tříkrálovou sbírku za zorganizování v Zahájí, kde byla vybrána nejvyšší
částka z okolních obcí ve výši 19 286 Kč.
Starosta informoval o nejbližších kulturních akcích ve vsi:
o 29. ledna – Přednáška renomované lektorky a psycholožky Mgr. Edity Nevoralové
o
školní zralosti a psychologické problematice dětí v MŠ a ZŠ. Určeno pro širokou veřejnost.
o 16. února – Hasičský ples, dar: prominutí poplatku za nájemné
o 23. února – Vorařský ples Purkarec
o 24. února – Dětský karneval pořádá ZŠ Zahájí
o 8. března – Školní a obecní ples (téma: 20. léta)
o 20. dubna – Flamendři (pozvánka bude připravena podle účasti předchozího ročníku)
o 21. dubna – Velikonoční zábava (k poslechu hrají Babouci)
o Termín nestanoven – Historická přednáška o skutečných osudech dobrých vojáků
budějovického 91. regimentu za Velké války s ukázkou vybavení a zbraní
S. Pfeffer konstatoval, že spolek Jednadevadesátníci a Fit Zahájí dosud nedodali vyúčtování
poskytnuté dotace za rok 2018. OS: J. Kazík, T: do 28/01/2019
Byl zmíněn odsouhlasený příspěvek na dotaci na opravu měch varhan místního kostela ve výši
30 000 Kč. Termín uvolnění příspěvku se bude odvíjet od posudku diecézního organologa.
V případě nečerpání dojde k vrácení. OS: M. Šonka, F. Tlamsa, T: po 04/2019.
Starosta informoval o doručené žádosti na pronájem sálu a žádosti na pronájem prostranství
z důvodu konání tradiční poutě.
Poslední informace se týkala ohlášeného auditu z Jihočeského kraje.

9. Diskuze
Starosta vyzval přítomné k diskuzi:
Došlo k dotazu na pokračování v zahrání písně k životnímu jubileu občanů: OS: J. Boubalová.

10. Závěr
Starosta ukončil schůzi v 18h34.

Zápis byl vyhotoven dne: 01.02.2019
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Zapisovatel:
Jméno a příjmení: Irena Vlasáková

Podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Jméno a příjmení: Jana Hrabincová

Podpis: ……………………….

Jméno a příjmení: Martin Šonka

Podpis: ……………………….

Starosta:
Jméno a příjmení: Josef Kazík

Podpis: ……………………….

Razítko obce:
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