OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
č. 1/10 z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne
9.11.2010 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Moldava č.p.113
Přítomno : 9 členů zastupitelstva obce ( viz prezenční listina).
Nepřítomno :
Občané : 11
Program zasedání :
1/ Zahájení
2/ Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
3/ Slib členů zastupitelstva
4/ Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu
5/ Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
6/ Volba starosty
7/ Volba místostarosty
8/ Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy
9/ Zřízení finančního výboru a volba předsedy
10/ Diskuse, závěr
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce pan Jaroslav Pok a přivítal členy
zastupitelstva obce, hosty a občany obce.
2. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
Poté pan Jaroslav Pok provedl kontrolu osvědčení nově zvolených zastupitelů a přečetl zápis
ČSÚ o výsledku voleb do zastupitelstva obce. O kontrolu svého osvědčení požádal pana
Tomáše Tvrdíka.
3. Složení slibu
Dosavadní starosta pan Jaroslav Pok hlasitě přečetl slib. Každý z přítomných nově zvolených
členů zastupitelstva složil slib pronesením slova „SLIBUJI“, podáním ruky a podpisem
písemného vyhotovení slibu člena zastupitelstva.
4. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu
Pan Jaroslav Pok navrhuje ověřovatele zápisu Mgr. Kvasňovou a pana Luboše Suchého.
Dále navrhl programovou změnu a to přesunout bod 5 – Určení funkcí, pro které budou
členové zastupitelstva uvolněni za bod 7 – Volba místostarosty a před diskusi a závěr vložit
bod jednání odměny členům zastupitelstva, výborů a komisí.
Upravený program bude znít :
1/ Zahájení
2/ Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
3/ Slib členů zastupitelstva
4/ Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu

5/ Volba starosty
6/ Volba místostarosty
7/ Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
8/ Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy
9/ Zřízení finančního výboru a volba předsedy
10/ Odměny členům zastupitelstva, výborů a komisí
11/ Diskuse, závěr
Paní Helena Škuthanová se dotazovala jaký význam má tato programová změna, dle jejího
názoru by mělo být jedno zda se nejdříve zvolí funkce uvolněné a neuvolněné a poté se do
těchto funkcí budou volit zastupitelé. Paní Škuthanová má představu, že funkce starosty by
měla být uvolněná, protože starosta reprezentuje obec a slušelo by se, aby starosta na obci byl
přítomen. Naopak místostarosta by měl být neuvolněný, aby mohl zastupovat starostu
v případě jeho nepřítomnosti, proto je to místostarosta.
Pan Jaroslav Sečánský plně podpořil názor paní Heleny Škuthanové a přiklání se k uvolněné
funkci starosty.
Pan Jaroslav Pok odpovídal, že je výhodnější nejprve odhlasovat funkce a teprve potom
uvolněné či neuvolněné zařazení, abychom případně zvoleným nezpůsobily problémy
v soukromí.
Pan Josef Houdek poukázal na to, že neuvolněného starostu a uvolněného místostarostu má
plno okolních obcí a on osobně v tomto problém nespatřuje.
Paní Škuthanová se domnívá, že se nelze odvolávat na okolní obce, v tuto chvíli řeší naší obec
a ne obce okolo.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný návrh či připomínku, dal pan
Jaroslav Pok o návrhu na programovou změnu hlasovat.
Pro přijetí programové změny hlasovalo.....................................................6
proti……………………………………………………….....…...................3
zdrželi se hlasování………………………………...........………….....…....0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 1/1/ 2010:
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje návrh změny programu a schvaluje tak program
ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 9.11.2010, jako ověřovatele zápisu určuje Mgr.
Kvasňovou a Luboše Suchého.
5. Volba starosty
Paní Helena Škuthanová navrhuje, do funkce starosty pana Tomáše Tvrdíka a to z toho
důvodu, že od voličů dostal nejvíce hlasů, v předchozím volebním období fungoval jako
uvolněný místostarosta, je s problematikou vedení obce plně obeznámen a dle jejího názoru
by mohl zastávat funkci uvolněného starosty.
Pan Tomáš Tvrdík poděkoval za důvěru, ale funkci starosty nepřijal.
Paní Škuthanová se dotazovala, zda funkci uvolněného místostarosty přijme.
Pan Jaroslav Pok na tento dotaz odpověděl, že nelze předbíhat událostem, neboť otázka volby
místostarosty je dalším bodem dnešního programu.
Pan Josef Houdek navrhuje do funkce starosty pana Jaroslava Poka.

Vzhledem k tomu, že pan Tomáš Tvrdík nepřijal návrh paní Heleny Škuthanové a nikdo ze
zastupitelů již nevyslovil žádný návrh či připomínku, dal pan Jaroslav Pok o návrhu pana
Josefa Houdka hlasovat.
Hlasování o návrhu pana Josefa Houdka:
Pro ............................ 5
Proti ...........................3
Zdržel se.....................1
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/1/ 2010
Zastupitelstvo obce schválilo do funkce starosty obce Moldava pana Jaroslava Poka,
nar. .................
6. Volba místostarosty
Pan Jaroslav Pok navrhuje do funkce místostarosty pana Tomáše Tvrdíka
Hlasování o návrhu pana Jaroslava Poka:
Pro ............................ 5
Proti ...........................1
Zdržel se.....................3
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 3/1/ 2010
Zastupitelstvo obce schválilo do funkce místostarosty obce Moldava pana Tomáše
Tvrdíka, nar. ………..
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
7.1. Funkce starosty
Pan Jaroslav Pok navrhuje, aby starosta obce byl neuvolněný. Dotazoval se přítomných
zastupitelů na protinávrh.
Jelikož nikdo ze zastupitelů již nevyslovil žádný návrh či připomínku, dal pan Jaroslav Pok o
svém návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu pana Jaroslava Poka:
Pro ............................ 6
Proti ...........................3
Zdržel se.....................0
Návrh a usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4/1/ 2010
Zastupitelstvo obce schválilo funkci starosty jako neuvolněnou.
7.2. Funkce místostarosty

Pan Jaroslav Pok navrhuje, aby místostarosta obce byl uvolněný. Dotazoval se přítomných
zastupitelů na protinávrh.
Jelikož nikdo ze zastupitelů nevyslovil žádný návrh či připomínku, dal pan Jaroslav Pok o
návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu pana Jaroslava Poka:
Pro ............................ 6
Proti ...........................1
Zdržel se.....................2
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 5/1/ 2010
Zastupitelstvo obce schválilo funkci místostarosty jako uvolněnou.
7.3. Funkce předsedů výborů
Pan Jaroslav Pok navrhuje, aby funkce předsedů výborů byla neuvolněná. Dotazoval se
přítomných zastupitelů na protinávrh.
Jelikož nikdo ze zastupitelů nevyslovil žádný návrh či připomínku, dal pan Jaroslav Pok o
svém návrhu hlasovat.
Hlasování o návrhu pana Jaroslava Poka :
Pro ............................ 9
Proti ...........................0
Zdržel se.....................0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 6/1/ 2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje funkce předsedů výborů jako neuvolněné.
8. Zřízení kontrolního výboru a volba předsedy
8.1. Počet členů kontrolního výboru:
Podle § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsme povinni zřídit kontrolní výbor. Pan
starosta navrhuje zřídit tříčlenný kontrolní výbor.
Jelikož nikdo ze zastupitelů již nevyslovil žádný návrh, dal pan starosta o svém návrhu
hlasovat.
Hlasování o návrhu pana starosty :
Pro ............................ 9
Proti ...........................0
Zdržel se.....................0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 7/1/ 2010
Zastupitelstvo obce Moldava zřizuje tříčlenný kontrolní výbor.
8.2. Předseda kontrolního výboru

Do funkce předsedy kontrolního výboru navrhuje pan starosta Romana Prokopa.
Paní Helena Škuthanová navrhuje Mgr. Markétu Kvasňovou.
Jelikož nikdo ze zastupitelů již nevyslovil žádný návrh, dal pan starosta o návrzích hlasovat.
Hlasování o protinávrhu paní Heleny Škuthanové:
Pro ............................ 2
Proti ...........................5
Zdržel se.....................2
Protinávrh nebyl přijat.
Hlasování o návrhu pana starosty:
Pro ............................ 5
Proti ...........................2
Zdržel se.....................2
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.8/1/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schválilo do funkce předsedy kontrolního výboru pana
Romana Prokopa.
9. Zřízení finančního výboru a volba předsedy :
9.1. Počet členů finančního výboru
Podle § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jsme povinni zřídit finanční výbor.
Pan starosta navrhuje zřídit tříčlenný finanční výbor.
Jelikož nikdo ze zastupitelů již nevyslovil žádný návrh či připomínku, tudíž dal pan starosta o
svém návrhu hlasovat
Hlasování o návrhu pana starosty :
Pro ............................ 9
Proti ...........................0
Zdržel se.....................0
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.9/1/2010
Zastupitelstvo obce Moldava zřizuje tříčlenný finanční výbor.
9.2. Předseda finančního výboru
Do funkce předsedy finančního výboru navrhuje pan starosta Evu Kardovou.
Pan Jaroslav Sečánský navrhuje paní Helenu Škuthanovou.
Hlasování o protinávrhu pana Jaroslava Sečánského:
Pro ............................ 2
Proti ...........................5
Zdržel se.....................2
Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu pana starosty:
Pro ............................ 5
Proti ...........................3
Zdržel se.....................1
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č.10/1/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schválilo do funkce předsedy finančního výboru paní Evu
Kardovou.
10. Odměny členům zastupitelstva, výborů a komisí
Neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí bychom měli schválit výši
odměny. Výši odměn stanovuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O jejich skutečné
výši rozhoduje zastupitelstvo. Výši měsíčních odměn navrhuje pan starosta následovně:
Neuvolněný starosta – 13.050,- Kč
Předseda výboru, komise – 1420,- Kč
Člen zastupitelstva, který je členem výboru, komise – 1110,- Kč
Člen zastupitelstva – 820,- Kč
Předseda výboru, komise (není zastupitelem) – 700,- Kč
Člen výboru, komise (není zastupitelem) –500,- Kč
Pan Jaroslav Sečánský se dotazoval zda odměny vychází ze zákona. Pan starosta mu
odpověděl, že ano. Pan Tomáš Tvrdík upozornil, že odměny pomáhala vypracovat daňová
poradkyně Ing. Renáta Bauerová.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani přítomných občanů nevyslovil již žádný návrh či připomínku,
dal pan starosta o svém návrhu hlasovat
Hlasování o návrhu pana starosty :
Pro ............................ 9
Proti ...........................0
Zdržel se.....................0
Návrh a usnesení bylo přijato.

Usnesení č.11/1/2010
Zastupitelstvo obce Moldava schvaluje výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva, členy výborů a komisí takto:
Neuvolněný starosta – 13.050,- Kč;
Předseda výboru, komise – 1420,- Kč;
Člen zastupitelstva, který je členem výboru, komise – 1110,- Kč;
Člen zastupitelstva – 820,- Kč;
Předseda výboru, komise (není zastupitelem) – 700,- Kč;
Člen výboru, komise (není zastupitelem) – 500,- Kč.
11. Diskuse
Paní Škuthanová podotkla, že není o čem diskutovat, neboť si protistrana již všechny funkce
rozdělila.

Pan Jaroslav Sečánský se dotazoval, proč paní Helena Škuthanová také nedostala
upozorňující sms s datumem a hodinou konání dnešního zastupitelstva.
Pan Tomáš Tvrdík tuto sms posílal všem bez rozdílu. Je možné, že sms pro paní Helenu
Škuthanovou zůstala jako nedoručená, ale zcela jistě jí poslána byla. Dále pan Tomáš Tvrdík
požádal nově zvolené zastupitele o aktualizaci vlastních kontaktů, aby nedocházelo k výše
uvedeným nedorozuměním a dotazoval se, jakým způsobem bude nejvhodnější předávat si
podklady pro jednání k jednotlivým bodům zastupitelstva. Pan Jaroslav Sečánský, Roman
Prokop, Luboš Suchý, Eva Kardová, Josef Houdek upřednostňují zasílání elektronickou
poštou, paní Helena Škuthanová a Mgr. Markéta Kvasňová si přejí podklady v papírové
podobě.
Poté zastupitelům, sdělil, že bude v nejbližší době svoláno řádné zastupitelstvo, aby bylo
možné rozhodnout o záležitostech, které nemohly být projednávány v době poklesu
zastupitelů pod zákonný počet členů zastupitelstva. Tomuto zastupitelstvu by měla předcházet
pracovní schůzka. Termín schůzky bude vždy předem avizován.
Paní Škuthanová se dotazovala od kdy nebylo zastupitelstvo usnášeníschopné a jak se stala
paní Eva Vodrážková zastupitelkou, když nesložila slib.
Pan Tomáš Tvrdík odpovídal, že paní Eva Vodrážková slib nesložila, ale držela mandát a
odvolal se na dopis z KÚÚK v Ústí nad Labem, který byl projednáván na veřejném
zastupitelstvu a dokonce několikráte předčítán.
Pan Jaroslav Sečánský podotkl, že v tuto chvíli je nepodstatné celou záležitost ohledně
mandátu paní Evy Vodrážkové projednávat, nicméně se určitě k tomuto tématu bude chtít
vrátit.
Paní Dvořáková se dotazovala proč je obecní cesta č. 815 v k.ú. Moldava uzavřená závorou.
Toto je jediná přístupová cesta k chatě TJ Sokol.
Pan Tvrdík odpovídal, že Obec tuto závoru neuzamkla a není nám známo kdo tak učinil. Dá
se přepokládat, že ji uzamkli zástupci Lesů ČR. Pan Tvrdík přislíbil, že zjistí, jak k uzamčení
závory došlo a bude trvat na jejím otevření a zpřístupnění obecní cesty.
Pan Josef Houdek vysvětloval, že lesáci závory běžně uzamykají, ale není žádný problém se
s nimi dohodnout o předání klíče od závory.
František Franěk by rád věděl, jak to bude s odpadem od rekreantů, kteří vlastní své
nemovitosti v „Kapse“. On sám se domnívá, že právě z této oblasti rekreanti odkládají odpad
do čekárny autobusové zastávky na Horní Moldavě.
Pan Michal Haslinger na obranu majitelů chat v „Kapse“ uvedl, že odpad zcela jistě
nepochází od rekreantů, protože už tam nikdo nejezdí a je si jistý, že ti co ano, si svůj
vyprodukovaný odpad odváží.
Pan Jaroslav Sečánský se domnívá, že je nutné vytvořit profesionální vyhlášku o odpadech,
chataři by se měli jednoznačně na odvozu odpadu podílet. Ve vyhlášce by mohla být
kupříkladu zakotvena inflační doložka. Sociální ráz by se mohl ubírat třeba směrem
osvobození od poplatku dětí do 15 let a seniorů nad 60 let. Platby by se mohly rozložit do
čtvrtletních splátek, aby částky nebyly příliš vysoké. Vyhlášku je třeba vytvořit v předstihu a
také je nutné najít odvahu poplatky za odvoz odpadu vůbec začít vybírat.
Pan Tomáš Tvrdík vysvětlil, že od nového roku platí nový daňový řád s dodatkem o
poplatcích. Obec rozhodně potřebuje nové vyhlášky a předpokládá, že toto bude jeden
z mnoha úkolů nového zastupitelstva. Inflační doložku nelze do vyhlášek zakotvit, neboť toto
by bylo v rozporu s novým daňovým řádem.
Závěr:
Nově zvolený starosta pan Jaroslav Pok poděkoval všem za účast.

V Moldavě, dne 10.11.2010
Zapsala : Miloslava Patzeltová

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Markéta Kvasňová
Luboš Suchý

Starosta obce Moldava : Jaroslav Pok
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…...............................................

……………................................

