Zápis z ustavující zasedání zastupitelstva konané 6.11.2018 v 18:00
v penzionu Pluto
Přítomni:
Ing. Lukáš Panchártek – starosta
Mgr. Aleš Maloch - místostarosta
Simona Píšová – člen ZO
Věra Vrbová – člen ZO
JUDr. Lukáš Polák – člen ZO
Mgr. Marta Holická– člen ZO
Roman Bezdička – člen ZO
Petra Freitag – člen ZO
Pavla Slezáková – člen ZO

Omluveni:Hosté: 8

Navržený program
1.Zahájení, určení zapisovatele zápisu
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Ustanovení mandátní komise
4.Ověření mandátů
5.Slib členů zastupitelstva
6.Ustanovení volební komise hlasováním
7.Uvolněné/neuvolněné funkce
8.Volba starosty
9.Volba místostarosty
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru
11. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
12. Volba předsedy a členů finančního výboru
13. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
14. Zřízení, určení počtu členů, volba předsedy a členů komisí:
15. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
16. Přednesení vize na následující volební období – schválení souvisejících úkolů dané
zastupitelstvem
17. Ustanovení inventarizační komise
18. Schválení výběrového řízení na akci: Investice do lesů v obci Srch
19. Bezúplatný převod pozemku
20. Ostatní, diskuse
Jednání řídil dosavadní starosta obce ing. Lukáš Panchártek.
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1. Určení zapisovatele
Starosta navrhl schválit zapisovatelem dnešního a také následujících zasedání Mgr. Aleše
Malocha.
Hlasování:

Pro – 9

Proti – 0

Zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) zvolilo Mgr. Aleše Malocha zapisovatelem dnešního a
následujících zasedání.

2. Ověřovatelé
Starosta navrhl schválit ověřovatele zápisu – JUDr .Lukáše Poláka, Mgr.Martu Holickou
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele JUDr.Lukáše Poláka, Mgr.Martu Holickou.

3. Volba mandátní komise
Mandátní komise zkontroluje platnost osvědčení o zvolení zastupitelem.
Starosta navrhl schválit mandátní komisi ve složení: předseda JUDr.Lukáš Polák, členové
Roman Bezdička, Věra Vrbová.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu JUDr.Lukáše Poláka, členy Romana Bezdičku, Věru
Vrbovou.

4. Ověření mandátů
Předseda mandátní komise JUDr.Lukáš Polák vyzval všechny zastupitele k předložení
osvědčení o zvolení zastupitelem, které následně mandátní komise překontrolovala společně
s občanskými průkazy zvolených zastupitelů.
Předseda komise JUDr.Lukáš Polák, konstatoval že vše je v pořádku.

5. Slib členů zastupitelstva
Slib přednesl zapisovatel dnešního jednání Mgr. Aleš Maloch. Před samotným slibem Aleš
Maloch upozornil členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu (§ 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů v platném znění).
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Slib zastupitelů obcí Srch, Hrádek a Pohránov složený dne 6. 11. 2018 na ustavujícím zasedání
ZO po volbách konaných 5. - 6. 10. 2018:
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.
Po přečtení tohoto slibu jednotliví zastupitelé složili slib prohlášením „slibuji“ a tento slib
následně stvrdili svým podpisem pod slib.

6. Ustanovení volební komise hlasováním
Volební komise bude dohlížet na volbu orgánů obce.
Starosta navrhl schválit volební komisi ve složení: předseda Mgr. Marta Holická, členové Věra
Vrbová, Roman Bezdička.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo volební komisi ve složení: předseda Mgr.Marta Holická, členové
Věra Vrbová, Roman Bezdička

7. Uvolněné/neuvolněné funkce
Starosta navrhl schválit, aby všechny funkce zastupitelstva obce Srch, tedy starosta,
místostarosta, členové a předsedové výborů a komisí byly neuvolněné.
Zároveň starosta navrhl veřejná hlasování aklamací – zvednutím ruky.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo, že všechny funkce zastupitelstva obce Srch, tedy starosta,
místostarosta, členové a předsedové výborů a komisí budou neuvolněné a volba bude
aklamací.

8. Volba starosty
Mgr. Aleš Maloch přednesl, že zastupitelstvo navrhuje kandidáta na starostu obce Srch Ing.
Lukáše Panchártka.
Hlasování:

Pro - 8

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Panchártek)

Zastupitelstvo zvolilo starostu obce Srch Ing. Lukáše Panchártka.
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9. Volba místostarosty
Starosta navrhl počet místostarostů na dva.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo počet místostarostů v následujícím volebním období – dva.
Starosta navrhl schválit 1. místostarostu Mgr. Aleše Malocha
Hlasování:

Pro - 8

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Maloch)

Zastupitelstvo zvolilo 1. místostarostu Mgr. Aleše Malocha.
Starosta navrhl schválit 2. místostarostku Mgr.Martu Holickou
Hlasování:

Pro - 8

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Holická)

Zastupitelstvo zvolilo 2. místostarostku Mgr.Martu Holickou.
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl schválit zřídit finanční a kulturní výbor.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru.
11. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl schválit počet členů finančního a kontrolního výboru na tři osoby v každém
výboru.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo počet členů finančního a kontrolního výboru – tři členové
v každém výboru.
12. Volba předsedy a členů finančního výboru
Starosta navrhl předsedu finančního výboru a jejich členy.
Předseda:
Členové:

Roman Bezdička
JUDr.Lukáš Polák
Mgr. Milena Tomanová
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Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu finančního výboru Romana Bezdičku
JUDr.Lukáše Poláka a Mgr.Milenu Tomanovou.

a členy

13. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta navrhl předsedu kontrolního výboru a jejich členy.
Předseda:
Členové:
Hlasování:

Věra Vrbová
Bc.Pavla Slezáková
Simona Píšová
Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu kontrolního výboru Věru Vrbovou a členy Pavlu
Slezákovou a Simonu Píšovou.
14. Zřízení, volba počtu členů, volba předsedů a členů komisí
Starosta navrhl schválit následující předsedy komisí a jejich členy:
-

Komise stavební - tříčlenná
předseda
Roman Bezdička
členové
Mgr. Marta Holická, Ing. Lukáš Panchártek

Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu stavební komise Roman Bezdičku a členy Martu
Holickou a Lukáše Panchártka.
-

Komisi školskou, kulturní a sportovní - tříčlenná
předseda
Simona Píšová
členové
Aleš Maloch, Petra Freitag

Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu školské, kulturní a sportovní komise Simonu Píšovou
a členy Aleše Malocha A Petru Freitag.
-

Komisi sociální - tříčlenná
předseda
Petra Freitag
členové
Sýsová Miroslava, Marta Holická

Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu sociální komise Petru Freitag a členy Miroslavu
Sýsovou a Mgr. Martu Holickou.
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-

Komisi životního prostředí - tříčlenná
předseda
Pavla Slezáková
členové
Bosák Jiří, Mgr.Aleš Maloch

Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu komise životního prostředí Pavlu Slezákovou a členy
Jířího Bosáka a Aleše Malocha.
-

Komise k územnímu plánování - čtyřčlenná
předseda
Mgr.Marta Holická
členové
Ing. Skladanová Kateřina, Ing.Lukáš Panchártek, Roman
Bezdička, Milan Podolec

Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo předsedu komise k územnímu plánování Mgr.Martu Holickou a
členy Ing. Kateřinu Skladanovou, Ing. Lukáše Panchártka, Romana Bezdičku a Milana
Podolce.
Po volbě starosty, místostarostů a předsedů a členů výborů a komisí Mgr. Marta Holická
konstatovala, že všechny volby proběhly v pořádku.

15.Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Odměny se stanovují na základě nařízení vlády č. 37/2003, novela č. 318/2017 Sb.
Starosta navrhl platnost poskytování odměn od 7. 11. 2018.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo platnost poskytování odměn od 7. 11. 2018.
Starosta navrhl odměnu za výkon předsedy komise nebo výboru – 3000,- Kč/měsíčně hrubého.
Odměnu lze kumulovat v případě, že zastupitel zastává funkci předsedy ve více komisích nebo
výborech.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo odměnu za výkon předsedy komise nebo výboru – 3000,Kč/měsíčně hrubého včetně kumulace funkcí.
Starosta navrhl schválit odměnu za výkon funkce 1. a 2. neuvolněného místostarosty ve výši 11
000,- Kč měsíčně hrubého.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0
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Zastupitelstvo schválilo odměnu za výkon funkce 1. a 2. neuvolněného místostarosty ve
výši 11 000,- Kč měsíčně hrubého.
Starosta navrhl schválit odměnu za výkon neuvolněného starosty ve výši 30 681,- Kč měsíčně.
Odměna bude vždy stanovena jako maximálně možná na základě příslušného nařízení vlády.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 30 681,Kč měsíčně hrubého. Odměna bude vždy stanovena jako maximálně možná na základě
příslušného nařízení vlády.
Starosta sdělil, že pokud by funkci vykonával jako uvolněný, byla by jeho odměna ve výši cca
54.000,- Kč měsíčně.

16.Přednesení vize na následující volební období – schválení
souvisejících úkolů dané zastupitelstvem
Starosta poděkoval všem voličům, kteří podpořili stávající vedení obce ve volbách.
Starosta stručně přednesl některé hlavní body v budoucnosti našich obcí.
Zadluženost obce – aktuální výše nesplacených úvěrů je 4 mil. Kč do roku 2022.
Hlavní budoucí investice:
Střecha školy – kompletní výměna+ vznik podkrovní učebny (realizace2019),
Prostranství za Vraťákem – v roce 2019 bude práce na studii území s maximálním
uspokojením potřeb obce, ovšem za realistickou cenu. Starosta nechce stavět svůj
předražený pomník.
Rekonstrukce komunikací – ul. Nová, ul. Na Pašti..)
Chodníky v Hrádku
Postupná výměna pouličních svítidel
Výzvy a problémy
skokový nárůst obyvatel – nové ulice, řešení dopravy, začlenění nových obyvatel
Úloha zastupitelů vůči občanům
starosta přiznal, že samozřejmě ne vždy se podaří uspokojit přání a požadavky všech
občanů. Nicméně mezi námi žijí občané, kteří se nechovají slušně ke svému okolí a tyto
občané nemohou čekat nějakou zásadní vstřícnost od nás
Pokračování v kulturních akcích
výlety, přednášky, podpora spolků atd.
Poté si vzal slovo Roman Bezdička a navrhl, aby byl do příštího zasedání zastupitelstva
zpracován soupis všech dlouhodobých smluv (nájemní, operátor, energie atd.) s návrhem na
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jejich revizi, aby se obec v rámci plateb popřípadě výdělků z nájmu chovala jako dobrý
hospodář.
Starosta přislíbil, že do příštího zasedání zastupitelé dostanou potřebné podklady pro další
projednání.

17.Ustanovení inventarizační komise
Volba inventarizační komise: Musí být v lichém počtu členů – starosta vyzval případné
dobrovolníky k účasti v inventarizační komisi s ohledem na maximální transparentnost při
s nakládání s obecním majetkem.
Jelikož se nikdo nepřihlásil, navrhl starosta stejné složení, jako v minulých letech:
Starosta navrhl schválit inventarizační komisi ve složení: paní Šírová Věra Vrbová, Marta
Holická.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo inventarizační komisi ve složení: paní Šírová Věra Vrbová, Marta
Holická.
Předmětem inventur bude veškerý movitý a nemovitý obecní majetek.
Inventury se budou provádět k 31.12.2018.
Začátek inventarizace je od 15.12.2018, dokončení nejpozději 15.1.2019.

18.Investice do lesů v obci Srch
Instalace lesních odpočívadel a lesní zábavně-naučné stezky. Podmínkou jsou lesní pozemky
ve vlastnictví žadatele (obec vlastní cca 55ha lesa).
Obec žádá o dotaci cca 1mil. Kč. Výše dotace - 100% nákladů. Podmínkou poskytovatele jsou
některé body:
Schválení výsledků VŘ na dodávku a osazení lesních odpočívadel, informačních
a interaktivních tabulí:
VŘ probíhalo od 12.10. do 29.10.2018. Vítězem se stala firma AWOCADO s.r.o. (provozovatel
portálu lesnisvet.cz) s cenou 695 750,- bez DPH. Další nabídky byly od společností RADEK
HEROLD (712 000,-) a BARTOŠ DŘEVOSTAVBY (716 500,-). Se společnosti AWOCADO
s.r.o. byla uzavřena SoD.
Akce se bude realizovat v roce 2019 a pouze při přidělení dotace.
Starosta navrhl schválit výsledky VŘ.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo výsledky VŘ.
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19.Bezúplatný převod pozemku
Starosta navrhl bezúplatný převod pozemku v souvislosti s vypořádáním pozemků v rámci
akce: Chodník podél III/0373, Srch – Hradiště na Písku. Jedná se o nově vzniklý pozemek p.č.
790/4 v k.ú. Brozany nad Labem o výměře 14m2. Předmětem je bezúplatný převod z majetku
Pardubického kraje na obec Srch.
Hlasování:

Pro - 9

Proti – 0

Zdržel se – 0

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 790/4 v k.ú. Brozany nad
Labem z majetku Pardubického kraje do majetku obce Srch.

20.Závěr, diskuse
Starosta všechny přítomné pozval na následující kulturní akce, které se budou v naších
obcích konat.
1.12.2018
9.12.2018
24.12.2018

Rozsvícení vánočního stromu U Zvoničky v Srchu a následný
vánoční koncert v restauraci U kamenických
Vánoční jarmark v restauraci U kamenických
Tradiční setkání u Bahýnka v Srchu

Podpisy:
Lukáš Panchártek, starosta

……………………………

Aleš Maloch, 1. místostarosta

……………………………

Marta Holická, ověřovatel

……………………………

Lukáš Polák, ověřovatel

…………………………….
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