Obec Obora
Zastupitelstvo obce Obora

Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Obora,
konaného dne 20. prosince 2018 od 17.30 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Obora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30
hodin starostkou Ing. Danou Lesak (dále jako „předsedající“).
Oznámení o konání zasedání bylo řádně vyvěšeno.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,
že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). Nepřítomen je:
zastupitel p. Petr Kopča, (omluven). K prezentaci použit dataprojektor a plátno.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající jmenovala ověřovateli zápisu zastupitele: p. Nussbauera a p. Kuchynku.
Zapisovatelkou zápisu je p. Petra Plášilová.

Program a kontrola zápisu a plnění usnesení z 1. VZ
Předsedající uvedla, že originál zápisu z 1. VZ je vyložen jako vždy na stole k nahlédnutí,
ke kontrole plnění usnesení, že k minulému zápisu z ustavujícího zasedání nejsou ze
strany zastupitelů připomínky.
Předsedající přečetla pořad jednání jako návrh ke schválení a vyzvala zastupitele, aby se k
němu vyjádřili.
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu a plnění usnesení z 1. veřejného zasedání, schválení pořadu jednání
4. Návrh rozpočtu obce Obora na r. 2019 – zpráva FV, usnesení
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2021, usnesení
6. Jednací řád Zastupitelstva obce Obora, usnesení
7. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (usnesení)
8. Výhled na r. 2019, rozvoj obce, zpráva o požadavcích na tříděné odpady s výhledem leden
2020, novelizace vodního zákona, komunální odpad (informace, na vědomí)
9. Závěr

1

Hlasováno o programu, tak jak byl navržen.

Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 schválen program zasedání tak, jak byl navržen.

Rozpočet obce Obora na rok 2019, zpráva FV
Návrh rozpočtu na r. 2019 byl řádně vyvěšen na úřední desce obce dne 4. prosince 2018. (příloha
zápisu)
Rozpočet byl navržen jako schodkový, výdaje 3743,103 tis. Kč, příjmy 3436,50 tis Kč
Zpráva finančního výboru byla přečtena předsedkyní Bc. Martinou Veselou, k návrhu rozpočtu se
vyjádřil výbor, konstatuje že má obec dostatek financí na uhrazení schodku z úspor z minulých let
a doporučuje schválit navržený rozpočet na rok 2019 bez výhrad. Prezentace skladby příjmů ze
státního rozpočtu. Komentář k různým položkám.
Dotazy dr. Koutský, p. Kletečková: konkretizace některých položek rozpočtu - zodpovězeno.
Pan
opět hovoří mimo program, aniž by mu bylo uděleno slovo, tvrdí zcela nepodloženě,
že zastupitelé budou platit náklady soudního řízení a že obec bude vracet dotaci na ÚP.
Dále přistoupeno k hlasování:
pro

5

proti

se zdrželi 0

1 (dr. Koutský)

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Obora schvaluje rozpočet na rok 2019, kde příjmy jsou
ve výši 3436,50 tis Kč a výdaje ve výši 3743,103 tis. Kč. Krytí schodku je zajištěno z úspor
z předchozích let.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2021
Na plátně dále prezentován návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2021, který byl
rovněž řádně zveřejněn na úřední desce obce dne 4. prosince 2018 (příloha zápisu). Předsedající
vysvětlila, z čeho návrh výhledu vychází a jaké jsou investiční priority obce (kanalizace, voda,
komunikace)
Hlasováno o střednědobém výhledu rozpočtu dle návrhu:
pro 6

proti 0

se zdrželi 0

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020-2021 tak, jak byl předložen.
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Jednací řád Zastupitelstva obce Obora
Předsedající předkládá návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva obce (příloha). Jedná se o
interní dokument Zastupitelstva. Všichni zastupitelé návrh obdrželi v předstihu v elektronické
podobě. Starostka komentuje některé změny oproti předchozímu jednacímu řádu, zdůraznila
význam veřejného zasedání zastupitelstva, význam pořádkových opatření. Na dotaz vysvětlila
způsob podání ve veřejné správě (podněty, stížnosti, připomínky, návrhy). Pan
opět hovoří
mimo program, uráží přítomného občana
, okřikuje zastupitelku M. Veselou, aby byla
ticho. Nerespektuje napomenutí starostky.
Hlasováno:
5 pro

se zdržel 1 (dr. Koutský)

proti

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje nový jednací řád podle předloženého návrhu.
Jednací řád je účinný od 21. prosince 2018.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Předsedající předkládá návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Tachov. (příloha) Prrezentace na
plátně. Vysvětluje, že podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, může
obec uzavřít veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků pouze s obcí
s rozšířenou působností nebo s obcí s pověřeným obecním úřadem, v jejímž správním obvodu se
obec nachází. Obec může veřejnoprávní smlouvou přenášet pouze veškerou příslušnost k
projednávání přestupků. Planá není obcí s rozšířenou působností (je to pouze Tachov a Stříbro) a
Obora se nenachází ve správním obvodu města Planá.
Planá Oboře smlouvu vypověděla pro nepříslušnost od 1. ledna 2019, nikoliv tedy z důvodů, které
manipulativně podsouvají manželé
. Paní
se domáhá informací
k probíhajícímu přestupkovému řízení. Předsedající upozorňuje, že agenda nepatří na veřejné
jednání Zastupitelstva obce a už vůbec nelze sdělovat veřejně cokoliv z živých spisů. Starostka
napomíná manžele
, aby hovořili k věci. Pan
opět veřejně bez
jakýchkoliv podkladů říká, že Planá vypověděla smlouvu kvůli starostce, doslova říká, že už to
nemohli vydržet. Předsedající jej opakovaně napomíná, aby veřejně nemanipuloval. Ačkoliv nebylo
p.
uděleno slovo, hrubě opakovaně a svévolně uráží starostku, že lže, že je lhářka.
Dále bez jakýchkoliv souvislostí p.
tvrdí, že budou starostka a všichni zastupitelé
pozváni příští rok k soudu. Předsedající jej opět napomíná, aby hovořil k projednávané věci a
respektoval jednací řád. Manžele
jsou napomínáni i ostatními zastupiteli a občany.
Hlasováno:
6 pro

se zdrželi 0

proti 0

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Tachov o
přenosu příslušnosti k projednávání přestupků podle předloženého návrhu.
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Výhled na r. 2019, rozvoj obce, zpráva o požadavcích na tříděné odpady s výhledem leden
2020, novelizace vodního zákona, komunální odpad
Výhled na rok 2019 a další: Kanalizace, klubovna volnočasových aktivit, řešení zásobování vodou,
přidání kontejnerů, revitalizace aleje za Nussbauerovými a výsadba nové zeleně u „satelitu“ –
podle studie, oprava komunikací, případně kompletní rekonstrukce, pokračující výměna veřejného
osvětlení za LED, příprava podkladů pro sportovní hřiště.
Dr. Koutský přednesl zprávu o nových povinnostech obcí v oblasti zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů. Nově bude povinnost obce umístit bionádoby
celoročně a zejména pak zcela nově povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí
zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci.
Novela zákona dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými
biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního
kompostování. Tuto povinnost budou mít obce až od 1. ledna 2020. Dr. Koutský předložil
Zastupitelstvu úvahu o možnosti motivace občanů v nakládání s komunálními odpady –
Zastupitelstvo bude problematiku dále řešit. (Obec se nachází v CHKO a ochranném pásmu
vodního díla a je důležité motivovat obyvatele). Dále probíhá podnětná diskuze s náměty.
Předsedající požádala dr. Koutského, zda by se otázkou odpadů dále zabýval a informaci o
možnostech řešení v podmínkách obce Obora předložil na dalším veřejném zasedání.
V diskuzi zaznělo, že občané třídí odpad poměrně úspěšně a správně, výjimečně dochází
k excesům, kdy jsou např. v nádobách na bioodpad skleněné lahve, či plechovky apod.
Dále ještě starostka upozornila na novelu vodního zákona (vyvěšeno na webových stránkách obce
v odd. AKTUALITY), kdy dochází k zpřísněnému sledování likvidace odpadních vod z domácností.
Vývoz směsného komunálního odpadu firmou (dříve ASA) FCC group byl ze strany firmy zdražen
o 10%.
Předsedající popřála všem přítomným pěkné vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku.
Ukončení:

19.20 hod

Zapsala: Petra Plášilová
Ověřovatelé zápisu: V.-B. Kuchynka
Zbyněk Nussbauer

Ing. Dana Lesak, starostka

Zápis vyhotoven dne 27. prosince 2018
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