ZÁ PIS
(včetně usnesení ) 6. veřejného zasedání Zastupitelstva OBCE Teplička,
které se koná v úterý

dne 8.11. 2022 na OÚ v Tepličce, č.p. 40, od 17 :00

hod

A) přítomnost zastupitelů (i případných hostů ) je doložena prezenční listinou.
Jedná ní zastupitelstva obce zahá jil p. Tomá š Kundrá t, jakožto starosta v 17:07 hodin. Jedná ní řídil a
provedl zá pis. Předložil přítomným zastupitelů m k podpisu prezenční listinu.
Přítomni: Tomá š Kundrá t, Michal Kundrá t, Petr Kyliá nek, Tomá š Lidický
,t.j. 4 členové zastupitelstva
od 17:21 hodin 5 členů
Omluveni: 0

Nepřítomni: 1 - Radek Josefík se dostavil v 17:21 hod.

Načež konstatoval, že zastupitelstvo obce je přítomno v usná šení schopném počtu a usná šení schopno. Jako
ověřovatele zá pisu byli určeni: Petr Kyliá nek a Tomá š Lidický .
NÁVRH USNESENÍ č. 6/1/2022 – Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Petra
Kyliánka a Tomáše Lidického a jako zapisovatele starostu Tomáše Kundráta.

proběhlo hlasování: PRO...4

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6 /1/2022 -

JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO - PŘIJATO

Dá le přednesl program probíhajícího VZ. Všichni zastupitelé byli včas pozvá ni na dnešní VZ, pozvá nka byla
vyvěšena na ú řední desce i ele. ú řední desce, zastupitelů m byla pozvá nka zaslá na i na mobilní telefon.
BODY:
1. rozhodnutí o odměná ch za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle § 72 odst. 2 zákona o
obcích
2. rozpočtové opatření
3. volba členů finančního výboru
4. volba členů kontrolního výboru
5. žá dost pana Čech o prodloužení pachtovní smlouvy na parcelu č. 256
6. žá dost pana Štiky o prodloužení pachtovní smlouvy na parcelu č. 247
7. diskuse, rů zné
NÁVRH USNESENÍ č. 6/2/2022. – ZO schvaluje program probíhajícího veřejného zastupitelstva obce, a to
včetně navrženého bodu „různé“
proběhlo hlasování: PRO... 4 PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6 / 2/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO - PŘIJATO

1) Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně
platném znění, poskytována odměna ve výši 1.000,- Kč (jedentisíckorunčeských), a to ode dne 8.11.2022. Starosta
též navrhl odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty obce.
Starosta dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně
platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy ve výši 2.500,- (dvatisícepětsetkorun) a člena
výboru zastupitelstva ve výši 500,- Kč (pětsetkorunčeských), a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo
člena výboru.
NÁVRH USNESENÍ č. 6/3/2022
ZO Teplička stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.000,(jedentisíckorun) za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
proběhlo hlasování: PRO... 4

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/3/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

NÁVRH USNESENÍ č. 6/4/2022
ZO Teplička stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
25.500,- (dvacetpěttisícpětsetkorunčeských) za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení.
proběhlo hlasování: PRO... 4

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/4/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

NÁVRH USNESENÍ č. 6/5/2022
ZO Teplička stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 8.000,- (osmtisíckorunčeských) za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení.
proběhlo hlasování: PRO... 4

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/5/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

NÁVRH USNESENÍ č. 6/6/2022
ZO Teplička stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 2.500,- (dvatisícepětsetkorunčeských) za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení.
proběhlo hlasování: PRO... 4

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/6/2022

- JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

NÁVRH USNESENÍ č. 6/7/2022
ZO Teplička stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 2.500,- (dvatisícepětsetkorunčeských) za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení.
proběhlo hlasování: PRO... 4

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,

USNESENÍ č. 6/7/2022

- JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

v 17:21 hodin se dostavil pan Radek Josefík.
NÁVRH USNESENÍ č. 6/8/2022
ZO Teplička stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru ve výši 500,- Kč (pětsetkorunčeských) za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
proběhlo hlasování: PRO... 5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/8/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

Starosta obce přednesl rekapitulaci a další podmínky po odměnování

NÁVRH USNESENÍ č. 6/9/2022
1) ZO Teplička stanoví odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
zvolených členů výborů takto:

a

starosta – 25.500,- Kč; místostarosta – 8.000,- Kč; předseda výboru – 2.500,- Kč; člen výboru – 500 Kč; člen
zastupitelstva bez dalších funkcí – 1.000,- Kč.
2) ZO Teplička stanoví, že při souběhu výkonu funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce vyplatí
pouze jedna nejvyšší odměna.
3) ZO Teplička stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a zvolených
členů výborů se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
proběhlo hlasování: PRO... 5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/9/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

2) rozpočtové opatření – zastupitelé prostudovali a schvalují

NÁVRH USNESENÍ č. 6/10/2022. – ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření.
proběhlo hlasování: PRO...5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/10/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO - PŘIJATO

3) Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující
návrhy:
Člen zastupitelstva pan Petr Kyliánek navrhl zvolit za členy finančního výboru pana Petra Maschauera a paní Evu
Lidickou.

NÁVRH USNESENÍ č. 6/11/2022.
ZO Teplička volní členy finančního výboru pana Petra Maschauera a paní Evu Lidickou.
proběhlo hlasování: PRO...5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/11/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO - PŘIJATO

4) Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující
návrhy:

Člen zastupitelstva pan Tomáš Lidický navrhl zvolit za členy kontrolního výboru pana Tomáše Masarika a paní
Zdeňka Bischof.

NÁVRH USNESENÍ č. 6/12/2022.
ZO Teplička volní členy kontrolního výboru pana Tomáše Masarika a paní Zdeňku Bischof.
proběhlo hlasování: PRO...5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/12/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

5) Starosta obce přeložil žádost pana Čecha na prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 256, a to za
stávajících finančních podmínek a na stejnou dobu 4 roky.
Zastupitelstvo obce o této žádosti nerozhodlo a požádalo starostu obce o zajištění termínu schůzky s panem
Čechem ve věci projednání jeho pachtovní smlouvy. Projednání a případné odsouhlasení na dalším jednání ZO.
Starosta navrhl:

NÁVRH USNESENÍ č. 6/13/2022.
ZO Teplička zatím neschvaluje žádost pana Čecha o prodloužení pachtu. Starosta obce dohodne
termín jednání ve věci podmínek pachtovní smlouvy.
proběhlo hlasování: PRO...5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/13/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

7) Starosta obce přeložil žádost pana Štiky na prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek parc.č. 247, a to za
stávajících finančních podmínek a na stejnou dobu 4 roky.
Zastupitelstvo obce o této žádosti nerozhodlo a požádalo starostu obce o zajištění termínu schůzky s panem Štikou
ve věci projednání jeho pachtovní smlouvy. Projednání a případné odsouhlasení na dalším jednání ZO.
Starosta navrhl:

NÁVRH USNESENÍ č. 6/14/2022.
ZO Teplička zatím neschvaluje žádost pana Štiky o prodloužení pachtu. Starosta obce dohodne
termín jednání ve věci podmínek pachtovní smlouvy.
proběhlo hlasování: PRO...5

PROTI….0, ZDRŽ….. 0,
USNESENÍ č. 6/14/2022 - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO – PŘIJATO

7) Starosta obce otevřel diskusi:
- pozvat paní Skoupou nebo zástupce na jednání, požádat o předložení projektové dokumentace na připojení ke
stávající komunikaci obce, řešit odvodnění a následně případně rozhodnout o přípojení komunikace
- prořezat stromy pod elektrickým vedením
- dárky důchodcům a ostatní výročí občanů zůstávají v platnosti
- bude se řešit vyčištění kanálu na návsi u kapličky
Další body k diskusi navrženy nebyly a proto starosta jednání ukončil téhož dne ve 18 :28 hodin.

Veškeré materiály předložené zastupitelům k projednávaným bodům jsou uloženy u zápisu v šanonu
„veřejná zasedání 2022“ nebo přímo ve složkách v dané věci vedených.
Zápis (včetně usnesení) je vyhotoven ve dvou výtiscích, když oba mají váhu originálu.
Vyhotoveno v Tepličce dne 8.11. 2022

Ověřovatele:

Zapsal:

Petr Kyliá nek

…………………………...……………….

Tomá š Lidický

……………………………………………

starosta Tomá š Kundrá t

……………………………………………………………….
Starosta Tomá š Kundrá t

Vyvěšeno dne

………………………………………………………………………
Místostarosta Radek Josefik

Sejmuto dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno způ sobem umožň ující dálkový přístup - na strá nká ch obce Teplička
Termín dalšího VZ stanoven nebyl

