o b e c Písková Lhota
Poděbradská 17 29001 PÍsková Lhota
Tel.: 725 524 423
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 5/2017
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA KONANÉHO DNE 20. 11.2017
Přítomni:
Zapisovatelka:
Host:

F. Doležal, J. Pošíval
D. Matějčková
JUDr. ERET

1) Zahájení člen zastupitelstva F. Doležal zahájil v 16,30 hodin veřejné zasedání.
Pan F. Doležal konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s * 91 odst. 1 zk. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 13. 11. 2017. Zároveň bylo zveřejněno
na elektronické úřední desce od 13. 11. 2017. Pan F. Doležal dle prezenční listiny (příloha č. 1) konstatoval, že jsou
přítomni 2 členové ZO, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je usnášeníschopné.
Obec obdržela stanovisko Ministerstva vnitra, kde je uvedeno: “zastupitelstvo obce Písková Lhota i v tomto neúplném
složení nadále zůstává nejvyšším orgánem obce, konají se jeho zasedání a je možné přijímat usnesení, byt‘
rozhodovací pravomoc je omezena * 90 zákona o obcích. K přijímání platných usnesení zastupitelstva obce je
zapotřebí hlasů nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce (*87 zákona o obcích). Nadpoloviční většina se
nepočítá z původního počtu zvolených členů zastupitelstva, ale ze skutečného počtu poté, co došlo k poklesu počtu
členů.“
Jako zapisovatelku určil D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhl J. Pošívala
Usnesení Č. 37/ 2017: ZO obce Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu J. Pošívala
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
Program veřejného zasedání byl doplněn o bod 3) rozpočtové opatření č. 6
1) Zahájení- určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Projednání současné situace v obci
3) Rozpočtové opatřeníč. 6
Usnesení č. 38/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje doplněný program veřejného zasedání.
Pro:
2
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Projednání současné situace v obci
Po veřejném zasedání dne 17. 10. zůstali v obci pouze dva řadoví členové zastupitelstva z původních 7 členů.
Vzhledem k tornu, že před odstoupením 5 členů ZO nedošlo k pověření člena ZO, nemohla obec nadále fungovat.
Nastala situace, že nikdo nebyl oprávněn podepsat souhlas s proplacením faktur dle schváleného rozpočtu, dále nikdo
nemohl dát pokyn k vyplacení mezd, atd. Aby obec mohla alespoň omezeně fungovat, musí zbývající členové ZO
pověřit jednoho zastupitelek výkonu pravomoci starosty.Tento pověřený člen pak tedy může jménem obce činit
kroky, jako je vyplácení mezd, proplácení faktur, atd.
Návrh pana Pošívala zvolit pana Doležala pověřeným členem zastupitelstva obce
-

Usnesení Č. 39/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota pověřuje pana Františka Doležala výkonem pravomoci
starosty podle * 103 odst. (6) zákona o obcích v platném znění.
Pro: 2
Proti:
O
Zdržel se:
O

3) Rozpočtové opatření č. 6/ 2017
Usnesení Č. 40/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. /20 17 (Příloha Č. 2),
Pro:
2
Proti:
O
Zdržel se:
O
Po vyčerpání schváleného programu se pan Doležal zeptal, zda má někdo dotaz:
padl dotaz, co má pověřený zastupitel v plánu činnosti pro obec odpověd‘ jedná se o přechodné období, kdy do
konce roku se uskuteční akce podle plánovaného rozpočtu a v příštím roce do předčasných voleb bude obec fungovat
podle rozpočtového provizoria.
jak se bude postupovat vůči dlužníkům obce Staněk a Špačková? F.D. nejprve musíme zjistit správný postup
vymáhání. JUDr. Eret pověřený zastupitel může zahájit kroky k zaplacení. Obec musí dát podnět k zaplacení, je
možné tento podnět dát od zítřejšího dne. Pokud nebude zaplaceno dobrovolně, potom může nastat vymáhání exekucí.
U ostatních dlužníků se postupuje obdobně.
byl v soudním rozhodnutí termín zaplacení? Bude rozsudek zveřejněn? JUDr. Eret rozsudek je veřejný a bude
zveřejněn. Občané mohou nahlížet do rozsudku, protože obec je poškozená věřitel. V každém rozsudku je lhůta k
zaplacení. Obecně se postupuje takto: nejprve je zaslána předžalobní upomínka, teprve potom je podána žaloba. Dále
JUDr. Eret přečetl z rozsudku, že soud uložil obžalovaným povinnost, aby společně a nerozdílně způsobenou škodu
obci Písková Lhota nahradili. Někteří z přítomných občanu vyslovili obavu, aby pan Doležal nevymáhal škodu pouze
po bývalém starostovi Staňkovi. Zádali, aby vymáhání dluhu bylo ponecháno na zastupitelstvo vzešlé z předčasných
voleb. F.D. nemáme zájem, aby dluh zaplatil pouze jeden z obžalovaných. JUDr. Eret pokud obec nebude konat,
hrozí stíhání za porušování povinností při správě cizího majetku. Podle rozsudku mají být dlužníci tzv. solidární “co
nezaplatí jeden, zaplatí druhý“
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Zapsala: D. Matějčková
Ověřovatel zápisu: J.

