ZÁPIS
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
konaného dne 19. 11. 2018
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, František Fiala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Mgr. Jiří Frantl, Eva
Krčilová, Mgr. Andrea Krchová, Mgr. Pavlína Žáková Ph.D., Jan Stegura, Miloš Pilát
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Návrh na schválení jednacího řádu zastupitelstva
3) Volba Finančního výboru zastupitelstva obce
4) Volba Kontrolního výboru zastupitelstva obce
5) Zřízení komisí
6) Návrh na výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
7) Organizační záležitosti - Zasedání zastupitelstva a Informovanost občanů
8) Dětská hřiště v horní a dolní části obce
9) Žádost o podporu rekonstrukce víceúčelového hřiště v Poříčí nad Sázavou
10) Žádost o podporu rekonstrukce travnatého hřiště v Poříčí nad Sázavou
11) Návrh na vstup do Dobrovolného svazku obcí CHOPOS
12) Žádost o podpis smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.1436/1 v k.ú. Mrač
13) Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Současně oznámil, že je pořizován audiozáznam pro potřeby pořízení zápisu.
2. Starosta přednesl návrh programu 2. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit. Nikdo nenavrhl doplnění programu, a proto starosta přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 2. zasedání ZO byl schválen.

3. URČENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starosta pro následující volební období navrhl ověřovatele zápisů ze zasedání zastupitelstva Danu Jůzovou
a Evu Krčilovou. Zapisovatelkou navrhl Šárku Zvolskou.
Následně se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu, nebo zda má někdo jiný
návrh. Zastupitelka A. Krchová navrhla, aby alespoň jedním ověřovatelem byla P. Žáková. P. Žáková
následně navrhla na zapisovatele Lukáše Piláta.
Starosta o podaném návrhu Lukáše Piláta na zapisovatele nechal hlasovat.
4 pro, 7 proti Návrh nebyl schválen

Poté starosta přistoupil k hlasování o návrhu Šárky Zvolské na zapisovatelku.
7 pro, 4 proti Návrh byl schválen
Zapisovatelkou na celé volební období byla určena Šárka Zvolská. Dále starosta přistoupil k určení
ověřovatelů zápisu. A. Krchová navrhla jako ověřovatelku zápisu Pavlínu Žákovou.
Starosta přistoupil k hlasování o jednotlivých návrzích. Jako první nechal hlasovat o návrhu P. Žákové
na ověřovatelku zápisu.
4 pro, 4 proti, 3 zdržel se Návrh nebyl schválen
Následně pokračoval v hlasování o návrhu Evy Krčilové na ověřovatelku zápisu.
7 pro, 1 proti, 3 zdržel se Návrh byl schválen
A dále starosta pokračoval v hlasování o návrhu Dany Jůzové na ověřovatelku zápisu.
7 pro, 4 zdržel se Návrh byl schválen
Na závěr starosta přečetl usnesení a sdělil, že v případě nepřítomnosti některé ze zvolených bude vždy na
konkrétním zasedání samostatně řešen zástup.
Usnesení č. 1-2/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s určením ověřovatelů zápisů ze zasedání zastupitelstva
obce pro volební období roku 2018 - 2022 Evou Krčilovou a Danou Jůzovou, zapisovatelkou je určena Šárka
Zvolská
Paní Žáková se přihlásila o slovo a požádala o vylepšení zápisů (podrobně uvádět hlasování, rozprava
a zlepšit kvalitu). Jako příklad uvedla zápis z ustavujícího zasedání obce Čerčany.
4. NÁVRH NA SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA
Starosta sdělil, že jednací řád byl rozeslán všem zastupitelům k seznámení. Starosta se zeptal, zda se chce
někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu nebo má jiný návrh.
Do rozpravy se přihlásila A. Krchová s požadavkem na revizi jednacího řádu (vdechnout řádu prvky
moderního vedení obce, více otevřenější a transparentnější). Zastupitel P. Škvor se zeptal co je na jednacím
řádu netransparentní. A. Krchová odpověděla, že rozpočet obce. P. Žáková doplnila rozpravu s požadavkem
změnit jen několik prvků. Dále požadovala doplnění jednacího řádu o způsob svolávání zastupitelstva
a zasílání podkladů. Pro inspiraci doporučila jednací řády obce Čerčany a města Kolín a navrhla, že
společně se starostou sejdou. Starosta doplnil, že materiály před zastupitelstvem budou všem zasílány 10
dní předem. Na závěr diskuze se J. Stegura přihlásil o slovo a sdělil, že připraví úpravu jednacího řádu, která
bude zaslána starostovi. Starosta zašle tento návrh ostatním zastupitelům k vyjádření.
Starosta následně přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
9 pro, 2 zdržel se Návrh byl schválen.
Usnesení č. 2-2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zasedání.
5. VOLBA PŘEDSEDŮ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta vysvětlil, že nově ustavené zastupitelstvo obce má povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Počet
členů výboru musí být lichý a musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členem kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční výbor i kontrolní výbor.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit nebo má jiný návrh. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto přečetl
návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-2/2018 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Dále starosta přistoupil k volbě předsedů výborů.

Nejprve byli navrženi kandidáti na předsedu Finančního výboru. Starosta navrhl na předsedu Finančního
výboru Danu Jůzovou. Zeptal se, zda má někdo jiný návrh. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto starosta
přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 4-2/2018 Zastupitelstvo obce volí předsedu finančního výboru Danu Jůzovou.

Starosta dále přednesl návrh na předsedu kontrolního výboru, a to Jiřího Škramlíka. Zeptal se, zda má
někdo jiný návrh. Zastupitelka P. Žáková navrhla jako předsedkyni A. Krchovou s komentářem, že
předsednictví kontrolního výboru se v demokratických institucích přenechává opozici.
Starosta přistoupil k hlasování o jednotlivých návrzích.
O návrhu Andrei Krchové na předsedkyni kontrolního výboru.
4 pro, 4 proti, 3 zdržel se Návrh nebyl schválen
Následně nechal starosta hlasovat o návrhu Jiřího Škramlíka na předsedu kontrolního výboru.
6 pro, 5 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 5-2/2018 Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru Jiřího Škramlíka.

6. VOLBA ČLENŮ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Starosta navrhl na členy finančního výboru Evu Krčilovou a Ing. Vladimíra Hatalu a zeptal, zda se chce
někdo vyjádřit, nebo zda má někdo jiný návrh. Zastupitel Jan Stegura navrhl na členku finančního výboru
P. Žákovou.
Starosta přistoupil k hlasování o jednotlivých návrzích.
O návrhu Pavlíny Žákové na členku finančního výboru.
4 pro, 5 proti, 2 zdržel se Návrh nebyl schválen
Následně nechal starosta hlasovat o návrhu Vladimíra Hataly na člena finančního výboru.
7 pro, 4 zdržel se Návrh byl schválen
A také nechal starosta hlasovat o návrhu Evy Krčilové na člena finančního výboru.
7 pro, 4 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 6-2/2018 Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Ing. Vladimíra Hatalu a Evu
Krčilovou.
Dále starosta navrhl na členy kontrolního výboru Františka Fialu a Tomáše Kuchtu a zeptal, zda se chce
někdo vyjádřit, nebo zda má někdo jiný návrh. Zastupitel Jan Stegura navrhl na členku kontrolního výboru
A. Krchovou. Ještě před hlasováním se přihlásila o slovo P. Žáková s apelací na demokratické cítění
zastupitelstva při hlasování. Zastupitel J. Stegura připomněl, že nechce dělat problémy, ale chce obci
pomáhat. Proto starosta navrhl na člena kontrolního výboru Jana Steguru a přistoupil k hlasování.
O návrhu Jana Stegury na člena kontrolního výboru.
10 pro, 1 zdržel se Návrh byl schválen
Následně nechal starosta hlasovat o návrhu Františka Fialy na člena kontrolního výboru.
8 pro, 3 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 7-2/2018 Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Jana Steguru a Františka Fialu.

7. INFORMACE O ZŘÍZENÍ KOMISÍ
Starosta vysvětlil, že může v naší obci dále zřídit komise. V souladu se zákonem o obcích proto zřídil pro
následující volební období tyto komise:
Komisi krizového řízení ve složení: František Zvolský (předseda), František Fiala a Pavel Škvor.
Kulturní komisi ve složení: Mgr. Martina Poupětová (předsedkyně), Jolana Škvorová, Šárka Zvolská a Tomáš
Kuchta.
Zastupitel M. Pilát vznesl požadavek, aby se stala členkou kulturní komise A. Krchová. Tento návrh také
podpořila P. Žáková. Předsedkyně kulturní komise sdělila, že kdokoli se chce zapojit do činnosti v obci, tak je
vítán a může přijít.
Stavební komisi ve složení František Fiala (předseda), Šárka Zvolská (vyřizování inženýrské činnosti pro
obec), na doporučení M. Piláta také Roman Dastych.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zřízení Komise krizového řízení, Kulturní a Stavební komise.
8. NÁVRH NA VÝŠI ODMĚN ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta v souladu s nařízením vlády o odměnách členům zastupitelstev navrhl odměny za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce v této výši:
odměna za funkci místostarosty obce je navržena ve výši 7250,- Kč,
odměna za funkci předsedů výborů a komisí 1600,- Kč,
odměna za výkon funkce člena výboru nebo komise, který je členem zastupitelstva 1300,- Kč,
odměna za výkon funkce zastupitele 850,- Kč,
odměna za výkon funkce člena komise, který není zastupitelem 650,- Kč.
Dále starosta sdělil, že odměna za funkci předsedy a členů komise krizového řízení bude vyplácena pouze
v době její činnosti.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Nikdo tuto možnost
nevyužil, proto starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro Návrh byl schválen.
Usnesení č. 8-2/2018 Zastupitelstvo obce stanovuje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce dle podaného návrhu. Odměny budou vypláceny měsíčně s účinností od 19. listopadu
2018.
O slovo se přihlásil pan účetní P. Průcha, který nově zvolené zastupitele požádal o nahlášení svých údajů
(do 10.12.2018), z důvodu odvodu zdravotního pojištění. Také se o slovo přihlásila zastupitelka P. Žáková,
která sdělila, že pokud to jde, tak se vzdává své odměny.

9. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI – ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – INFORMOVANOST OBČANŮ
Starosta neměl žádné materiály, proto předal slovo P. Žákové, která přednesla požadavek na vylepšení
informovanosti občanů, zlepšení již fungujících forem např. webových stránek, dále zavedení obecního
zpravodaje, zejména pro občany, kteří nepoužívají webové stránky, více používání rozhlasu, k diskuzi bylo
navrženo zavedení facebooku a také zavedení pravidelných neformálních setkávání s občany. Představa
vydání prvního čísla zpravodaje je ještě v letošním roce.
Starosta vysvětlil, že web je starší, program zasedání patří na veřejnou úřední desku obecního úřadu
a zastupitelstva patří pod obec. Dále přítomné seznámil s představou nových webových stránek ve stejném
duchu jako má svazek CHOPOS, pokud se obec stane jeho členem. Dále zastupitel F. Fiala připomněl, že
neformální diskuze s občany probíhá vždy po zasedání zastupitelstva, pokud mají občané zájem.
Postupně se vyjadřovali zastupitelé a také se přihlásili do diskuze občané. Používání facebooku je dobrá věc
např. pro zájmovou skupinu lidí, ne ale pro užívání úřadu. Starosta sdělil, že obecní úřad se musí řídit
platnými zákony, že je důležité vědět, k jakému účelu bude užíván a že jeho používání bude vyžadovat
někoho, kdo ho bude spravovat. A to jsou další náklady.

Také se starosta zeptal paní Žákové, jak mají připravenou činnost na vydávání zpravodaje, a uvedl, že by
měla být stanovena redakční rada, redaktor, grafik a kde se bude zpravodaj tisknout?
P. Žáková sdělila, že příspěvek může přidat do zpravodaje každý a že opět nabízejí své služby. A. Krchová
připraví článek k výročí 100 letům vzniku republiky, P. Žáková již připravila rozhovor s paní Veselou,
předsedkyní Sdružení zdravotně postižených. Grafiku zajistí O. Lukáč. Požadují od obce pokrytí nákladů na
tisk. Distribuce bude zajištěna vlastními silami.
Starosta sdělil, že tisk do 500 ks zajišťuje také sdružení CHOPOS a také mají k dispozici i redaktora.
Zastupitelka D. Jůzová upozornila na dodržování ochrany osobních údajů.
Na závěr diskuze o zpravodaji J. Stegura navrhl zkušební vydání zpravodaje. Zpravodaj bude zastupitelům
před vydáním zaslán ke schválení.
Starosta dále vysvětlil, proč není užíván rozhlas (kritika používaných písní, pokaždé někomu nevyhověla
doba vysílání, všichni nestihli vysílání, někdy nerozuměli apod.).
P. Žáková sdělila, že zásadní je vydávání obecního zpravodaje a vylepšení webových stránek. Zavedení
facebooku a rozhlasu je k diskuzi, je možné se k tomu vrátit po zjištění podrobností.
O vydávání zpravodaje proběhla rozsáhlá diskuze i s veřejností. Závěrem se P. Žáková zastupitelů zeptala,
zda souhlasí s vydáváním zpravodaje v intervalu 1 x za tři měsíce a vždy bude před jeho vydáním zaslán
všem zastupitelům k odsouhlasení, za finanční podpory obce na tisk.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vydávání obecního zpravodaje, prozatím zkušebně, s podmínkou, že
bude dodržen tiskový zákon a metodika pro vydávání periodického tisku tak, jak bylo předneseno P.
Žákovou.
10. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI OBCE
Starosta neobdržel podklady k tomuto bodu, proto předal slovo J. Stegurovi, který se chce domluvit na
koncepci volnočasových aktivit v obci.
Starosta se zeptal jaká je představa. Také vysvětlil jak to je s využitím ploch dle územního plánu. Opět
proběhla dlouhá rozprava zastupitelů, do které se zapojila i veřejnost. Bylo připomenuto, že je potřeba zjistit
kolik dětí je v Podmračí.
Zastupitelka A. Krchová vysvětlila, že chtějí zjistit jaké má obec záměry a jestli má nějakou koncepci.
Starosta vysvětlil, že základ je rozpočet a že je potřeba přijít s konkrétním návrhem. Povídat si o představách
se zbytečné. Obec má projekt a plány provést odvodnění pozemků obce v Podmračí („hřiště“) a navezená
skládka je potřeba upravit.
Starosta sdělil, že možnosti využití pozemků obce v Podmračí se prověří. A také při sestavování rozpočtu se
budou rozdělovat finance dle priorit. Starosta přistoupil k projednání dalších bodů.

11. ŽÁDOST O PODPORU REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A TRAVNATÉHO HŘIŠTĚ
V POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
Starosta sdělil, že spojí další dva body programu. S podklady žádostí byli zastupitelé seznámeni. Z důvodu,
že nebyla získána dostatečná podpora pro projednání žádosti, navrhl stáhnout žádosti z programu zasedání.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. Svůj názor přednesl J.
Škramlík a sdělil, že si váží sokola Poříčí nad Sázavou a A. Krchová připomněla, že pokud naše obec bude
žádat o nějaké dotace na sportoviště, mohla by mít problémy s jejich čerpáním. Starosta souhlasil a doplnil,
že zřejmě jen v případě kdyby se jednalo o stejný dotační titul. Starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil
k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 9-2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení projednání bodu č. 9 a 10 programu zasedání.

12. NÁVRH NA VSTUP DO DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ CHOPOS
Starosta vysvětlil, že se jedná o meziobecní spolupráci. Obcím jsou poskytovány služby a poradenství
v oblastech souvisejících s výkonem veřejné správy, řeší individuální i kolektivní zájmy, pomáhá s realizací
mnoha projektů, v neposlední řadě pomáhá obcím získávat dotační prostředky.
Od roku 2001 provozuje DSO webové stránky se společným redakčním systémem pro většinu sdružených
obcí. Dobrovolný svazek obcí provozuje také rozhlednu Špulka. V loňském roce byl na území svazku
vytvořen ve 14 obcích komplexní systém sběru bioodpadů s cílem snížit množství ukládaných odpadů
na skládku. Obec Mrač by mohla využívat např. další kontejnery na bioodpad (Podmračí).
Od června příštího roku bude zahájen projekt „Koordinace sociální práce v mikroregionu“ Projekt má
výrazným způsobem posílit práci s cílovou skupinou osob sociálně vyloučených nebo ohrožených.
DSO provozuje spoustu dalších činností souvisejících s provozem obcí. Další činnost byla uvedena
v informačním dokumentu, který byl zaslán zastupitelům. Roční příspěvek bude stanoven dle počtu obyvatel
a dalších kritérií. Výše bude okolo 150 tis. Kč
Starosta navrhl vstoupit do DSO CHOPOS. Zeptal se, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu
programu. K diskuzi se přihlásil J. Stegura a zeptal se jak to je s financemi, jak se dospělo k požadované
částce a co bude pro naši obec přínosem. Starosta sdělil, že na další zasedání zastupitelstva bude přizván
manažer CHOPOSU. Přínosem bude např. zpracování žádostí o dataci, zpracování výběrového řízení na
dodavatele při získání dotace pro dopravní automobil. J. Stegura doplnil, že je potřeba se domluvit, co bude
obec od CHOPOSU požadovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podklady a projednání vstupu do svazku obcí.
13. ŽÁDOST O PODPIS SMLOUVY NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE NA POZEMKU PARC. Č. 1436/1
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MRAČ
Starosta vysvětlil, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala o podpis smlouvy o zřízení věcného
břemene. Budoucí smlouva byla schválena na zasedání zastupitelstva v předchozím volebním období.
Služebnost bude zřízena v tomto volebním období, proto ji starosta rozeslal zastupitelům. Jedná se
o služebnost zřízení a provozování elektro přípojky u Benešovského potoka k pozemku parc. č. 1434/12 v k.
ú. Mrač.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit k projednávanému bodu programu. J. Stegura se zeptal, kde
se přesně tento pozemek nachází. Poté starosta přečetl návrh usnesení a přistoupil k hlasování.
11 pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 9-2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na provozování
elektrické přípojky na pozemku parc. č. 1436/1 v k. ú. Mrač se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín
14. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a ve 21:34 hodin ukončil 2. zasedání zastupitelstva obce.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je stanoven na pondělí 17.12.2018 od 19:30 hodin.

František Zvolský
starosta obce

