Zápis č.1/2014
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžky
konaného dne 6.11.2014 na OÚ ve Věžkách
Přítomni: 7 členů zastupitelstva – Bc.A.Bosák, Ing.R.Jelínek, S.Chromcová, S.Kopeček, M.Majda,
R.Sas, M.Suchý + dosavadní starosta B.Gardavský
Do zvolení nového starosty vedl zasedání dosavadní starosta Bedřich Gardavský, který zasedání
zahájil v 18:05 hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže je
usnášeníschopné.
Členům zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce dle § 53
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obce.
Program:
1) a) určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele,
b) složení slibu členů zastupitelstva obce,
2) schválení programu,
3) volba starosty a místostarosty,
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné (§
71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty,
d) volba starosty,
e) volba místostarosty
4) zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru,
c) volba předsedy kontrolního výboru,
d) volba členů finančního výboru,
e) volba členů kontrolního výboru.
5) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 42 zákona o
obcích),
6) majetkoprávní vztahy,
7) dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy,
8) různé, diskuse.
Ad 1a) – určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a zvoleni R.Sas a S.Kopeček,
- jako zapisovatelka byla navržena a zvolena Š.Zurynková.
Ad 1b) – složení slibu členů zastupitelstva obce
- podle zákona se zvolený člen zastupitelstva ujímá funkce složením slibu. B.Gardavský přečetl
text slibu a každý člen zastupitelstva jednotlivě prohlásil „slibuji“ a podepsal text slibu.
Ad 2 – schválení programu
- B.Gardavský seznámil přítomné s navrženým programem,
- program byl schválen jednomyslně.
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Ad 3 – volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby byl jeden místostarosta
Návrh usnesení – ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích byl pro výkon funkce
starosty obce člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Návrh usnesení – ZO určuje v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním řízeným předsedajícím.
Návrh usnesení – ZO schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
řízeným předsedajícím.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Stanislav Kopeček
navrhl do funkce starosty Aleše Bosáka. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení – ZO volí v souladu s § 84, odst.2, písm. m zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, do funkce starosty obce Věžky p. Bc. Aleše Bosáka, narozeného 1.1.1982,
trvale bytem Věžky č.p.123, 768 33 p.Morkovice.
Hlasování: Pro 6 členů, zdržel se Aleš Bosák.
Návrh byl přijat.
Předsedající Bedřich Gardavský předal vedení zasedání zastupitelstva obce nově zvolenému
starostovi Bc. Alešovi Bosákovi a popřál mu hodně úspěchů ve funkci starosty obce. Nový starosta
Bc. Aleš Bosák poděkoval odstupujícímu starostovi Bedřichu Gardavskému za dlouhodobou práci,
kterou ve funkci starosty vykonal.
e) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Stanislav
Kopeček navrhl do funkce místostarosty Martina Suchého. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení – ZO volí v souladu s § 84, odst.2, písm. m zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, do funkce místostarosty obce Věžky p. Martina Suchého, narozeného
2.8.1975, trvale bytem Věžky č.p.10, 768 33 p.Morkovice.
Hlasování: Pro 6 členů, zdržel se Martin Suchý.
Návrh byl přijat.
Ad 4 – zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby byly zřízeny finanční a kontrolní výbor a oba výbory byly tříčlenné.
Návrh usnesení – ZO schvaluje zřízení dvou výborů – finančního a kontrolního. Oba výbory
budou tříčlenné.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.

Strana 2 z 4

b) Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby předsedou finančního výboru byl Ing.Roman Jelínek, členy Stanislav
Kopeček a Zdenka Daňhelová. Dále navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl Marcel
Majda, členy Simona Chromcová a Radovan Sas.
Návrh usnesení – ZO schvaluje předsedou finančního výboru Ing. Romana Jelínka, členy
finančního výboru Stanislava Kopečka a Zdenku Daňhelovou. Dále schvaluje předsedou
kontrolního výboru Marcela Majdu, členy Simonu Chromcovou a Radovana Sase.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
Ad 5 – rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecních zřízeních) byla neuvolněnému místostarostovi stanovena měsíční odměna ve
výši 4 000,- Kč. Dále aby byla členům výborů a předsedům výborů jako neuvolněným členům
zastupitelstva stanovena měsíční odměna ve výši 1 000,- Kč a to ode dne zvolení do funkce
nebo člena výboru.
Návrh usnesení – ZO stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecních zřízeních) neuvolněnému místostarostovi měsíční odměnu ve výši
4 000,- Kč. Dále stanovuje členům výborů a předsedům výborů jako neuvolněným členům
zastupitelstva měsíční odměna ve výši 1 000,- Kč a to ode dne zvolení do funkce místostarosty
nebo předsedy či člena výboru.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
Ad 6 – majetkoprávní vztahy
Pan Jan Machálek, trvale bytem Hlavní 396, 768 32 Zborovice podal žádost o prodej pozemku
parc.č.1485/7 – orná půda, o výměře 932 m2, v k.ú.Věžky, do osobního vlastnictví za účelem
stavby rodinného domu.
Návrh usnesení – ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č.1485/7 – orná půda, o výměře
932 m2, v k.ú.Věžky, do osobního vlastnictví za účelem stavby rodinného domu panu Janu
Machálkovi, Hlavní 396, 768 32 Zborovice, za cenu 300,- Kč/m2.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
Ad 7 – dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení
přestupků
Starosta seznámil přítomné s návrhem dohody o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon funkce
přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zákona č.2000/1999 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Věžky, Věžky č.p.61, 768 33 p.Morkovice
a Městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Návrh usnesení – ZO schvaluje uzavření dohody o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon
funkce přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 zákona č.2000/1999
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Věžky, Věžky č.p.61, 768 33
p.Morkovice a Městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
Hlasování: Pro 7 členů.
Návrh byl přijat.
Ad 8 – různé, diskuse
Diskuse
Marcel Majda – seznámil přítomné, že v rámci dotační akce „Revitalizace zeleně středu obce Věžky“
se mají kácet 2 lípy před kostelem, s čím on a další občané obce Věžky nesouhlasí. Dále seznámil s
„peticí“ na záchranu těchto 2 stromů, omluvil se, že „petice“ nemá řádné právní náležitosti,
vysvětlil, že vznikla hlavně proto, aby se lidé začali zajímat o to, co se v obci připravuje. Sdělil, že
se domnívá, že stromy jsou zdravé a není důvod pro jejich odstranění, že tato „petice“ není proti
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celému projektu, pouze je to jeden z prostředků, jak zkusit zachránit tyto 2 stromy a že od pondělí
3.11.2014 podepsalo „petici“ cca 70 občanů.
Jaroslav Majda – tyto 2 lípy nejsou obecní, ale rostou na církevním pozemku.
Marcel Majda – někdo z církve prý dal souhlas s kácením, ale není snadné dohledat kdo.
pí. Peštuková – petice není petice, nesplňuje právní normy, na posledním zasedání starosta vysvětlil
záměr celého projektu, není řádně vidět na OÚ a kostel. Je to církevní nebo ne?
Bedřich Gardavský – kostel a pomník včetně 2 lip jsou na pozemku, který byl a stále je ve vlastnictví
církve. Tato akce je zpracovaná dle Územního plánu, projekt zahrnuje částečně i úpravu zeleně na
hřbitově, přislíbená dotace, projekt celou dobu na obci k nahlédnutí, proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele, historické plány zahrnují přestěhování pomníku padlých, který stojí na církevním
pozemku příliš blízko silnice. Nejde o názor jednoho člověka, ale znalců, jedná se o architektonický
názor, odstranění stromů z důvodu špatného zdravotního stavu a zviditelnění kostela z cesty. Jsou
na to dotace. Dále přečetl výňatek z textové části projektové dokumentace.
Veronika Nováková – projekt je uzavřen, nedá se nic změnit?
Bedřich Gardavský – ano, projekt je uzavřen, když se to zarazí, nebudou dotace.
Šárka Zurynková – vysvětlila rozdíl mezi projektovou dokumentací a dotačním projektem = dotační
akcí. Projektová dokumentace je dokončená a předaná. Dotační akce se realizuje a má termín
dokončení 31. 3. 2014. Tato dotační akce řeší pouze zeleň – kácení, ořez a výsadbu, neřeší
komunikace, lavičky, vodní prvky, stěhování pomníku a další stavební úpravy. V průběhu realizace
se dá zažádat o změnu, je to jen na vůli zastupitelstva. V minulých 10-ti letech se realizovala
spousta projektů a u většiny z nich se žádalo o změnu a tyto dotační akce to neohrozilo.
Jaroslava Majdová – existuje zdravotní dendrologický posudek na tyto 2 lípy?
Šárka Zurynková – zdravotní posudek s kulatým razítkem nebyl předložen.
Roman Jelínek – před 3 lety se kácelo před zámkem, původně také odpor občanů, dnes si nikdo na
stromy nevzpomene. Z odborného lesnického hlediska je lípa strom, který roste do 80 let, kácí se ve
věku 70-90 let, tyto 2 stromy jsou vysazené po válce ve 20.letech minulého století.
Marcel Majda – ze zahradnického hlediska se lípa dožívá klidně i 800 let, v parcích a zahradách se
stromy udržují a ošetřují.
Starosta – seznámím se s problémem a další řešení se probere na pracovním zasedání zastupitelstva.
Ivana Zavadilová – zda by šlo vyvěšovat zápisy ze zasedání na internetu?
Starosta – zastupitelstvo probere tuto možnost na pracovním zasedání.

Bc. Aleš Bosák – starosta v.r.
Martin Suchý – místostarosta v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Radovan Sas v.r.
Stanislav Kopeček v.r.
Zapsala Š.Zurynková v.r.
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