28. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
28.12.2017 - 18:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni:

Kašpárek Libor, Jurásek Zdeněk, Adam Václav, Mgr. Adam Tomáš, Ing. Miloš Fišer, Bc. Jašíček Luděk, Kolář Antonín,
Kořenek Miroslav, Vyhnánek Zdeněk / dostavil se v 18.03 hod. /

PROGRAM :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Schválení změn v souvislosti se změnami zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích
3. Závěr
1) Starosta obce zahájil 28. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 18.00 hodin a přivítal členy
zastupitelstva obce.
Konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, pan Zdeněk Vyhnánek přijde později. Poté prohlásil dnešní 27. zasedání ZO
za usnášeníschopné.
Zapisovatelkou jednání byl určen pan Zdeněk Jurásek.
Za ověřovatele zápisu navrhl starosta obce pana Mgr. Tomáše Adama a pana Bc. Luďka Jašíčka.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Bc. Luďka Jašíčka – 8
hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 28. zasedání ZO. Dále uvedl,
že program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. K tomuto předloženému programu nebyly
vzneseny žádné připomínky, byl tedy podán:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje program 28. zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 ze dne 28.12.2017 – 8
hlasů pro.
(v 18.03 hodin se k zasedání ZO připojil pan Zdeněk Vyhnánek)
2) Schválení změn v souvislosti se změnami zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích – starosta uvedl, že již informoval na 26.
zasedání ZO dne 6.11., dochází od 1.1.2018 ke změnám v zákoně o obcích. Bohužel, k platnosti některých změn dochází uprostřed
volebního období, proto MV nabádá ve svém metodickém doporučení obce, aby uvedli své předpisy do souladu s novým zněním
zákona, proto se muselo zasedání ZO uskutečnit ještě v tomto roce. Jedná se hlavně o odměňování členů zastupitelstva a čerpání
dovolené starosty obce. Vzhledem k tomu, že zastupitelé na minulém zasedání ZO navrhli, aby se tento bod na minulém zasedání
neprojednával a aby se zastupitelé mohli s problematikou blíže seznámit na pracovní poradě, bylo dohodnuto svolat toto mimořádné
zasedání. Starosta informoval, že odměňování uvolněných členů ZO se v zásadě nezměnilo, mění se odměňování neuvolněných
členů, kdy nelze sčítat odměnu neuvolněného zastupitele s odměnou za výkon funkce např. v komisi, výboru atd. Zvedly se také
maximální odměny pro jednotlivé funkce. Starosta tedy připravil tabulku navrhovaných odměn tak, aby odměňování neuvolněných
zastupitelů odpovídalo novému znění zákona. (Tabulka ke stanovení odměn neuvolněným členům ZO a členům výborů je součástí
zápisu ze zasedání ZO.) K tomuto nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle
předloženého návrhu – 9 hlasů pro.
Dále starosta uvedl, že druhou výraznou změnou je čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva. Dosud to bylo tak, že tito si
mohli nevyčerpanou dovolenou z minulého roku převádět do roku příštího a čerpat ji i několik let zpětně nebo si ji nechat proplatit.
To se nyní mění. Od nynějška se dá převést jen nevyčerpaná dovolená z jednoho roku do druhého a v tom se musí vyčerpat.
Nevyčerpaná dovolená se nedá proplatit, ale propadá. Starosta uvedl, že mu v letech, kdy řešil dotace a stavěla se kanalizace, zbyla
nějaká dovolená, která se už nebude dát převést do příštího roku, proto mu oddělení dozoru odboru veřejné správy MV doporučilo
požádat zastupitelstvo o její proplacení. Požádal tedy o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2016, o čemž na poradě informoval
zastupitele. Starosta uvedl, že vzhledem k reakci některých zastupitelů k této věci na pracovní poradě se rozhodl, že nebude žádat o
proplacení ani této části dovolené, na kterou má sice ze zákona nárok, ale přijde mu to jako nedůstojné handrkování. Uvedl, že
zastupitelstvo doposud velmi dobře spolupracovalo ve prospěch celé obce a že tuto spolupráci nechce narušit. Zdůraznil také, že
kdyby se měl znovu rozhodovat, jestli odjet na dovolenou, nebo řešit dotace na kanalizaci, rozhodl by se stejně a na dovolenou by
nejel. Zeptal se, zda k tomu má někdo nějaké dotazy či připomínky. Ing. Fišer uvedl svou zkušenost, že ve státních firmách se
zaměstnancům nařizuje, že si dovolenou musí povinně vyčerpat. Starosta obce mu odpověděl, že dovolená jakož i výkon funkce
zastupitelů obce se řídí dle zákona o obcích, který se sice nyní změnil a bude se od 1.1.2018 řídit podle jiných pravidel než dosud,
ale stále to bude dle zákona o obcích.
3) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hodin
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je
v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

