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Zápis + usnesení 
z  1.zasedání zastupitelstva obce Stříbrná konaného dne 15. 11. 2018 od 

17.00 hod v pensionu Márty 
 

 

 

Přítomni: 9 členů zastupitelstva obce 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  
2. Kontrola a schválení zápisu z ustavujícího zasedání   
3. Volba kontrolního výboru 

4. Volba finančního výboru 

5. Volba komise pro kulturu a sport 

6. Volba povodňové komise 

7. Schválení počtu zaměstnanců obecního úřadu 

8. Schválení podpisového práva 

9. Schválení odměn členům zastupitelstva 

10. Příprava rozpočtu pro rok 2019  

11. Inventarizace majetku obce 

12. Hospodaření obce - audit 

13. Delegace člena zastupitelstva na VH Vodohospodářského 
sdružení M a O Sokolovska 

14. Delegace člena zastupitelstva na VH Sokolovská vodárenská s.r.o 

15. Organizační 
16. Žádosti 
17. Schválení termínů zastupitelstev 

18. Diskuze 

19. Závěr 

 

 

K hlavním bodům jednání 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení, zápisu 

3. Volba kontrolního výboru.  
Paní starostka navrhla tříčlenný kontrolní výbor ve složení: předseda pan Josef Kysela, 

další členové paní Adriena Gösslová a pan Karel Hlavsa 

 

Návrh usnesení č. 7/18 

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení kontrolního výboru v počtu tří členů ve 

složení: 
Předseda: Josef Kysela 

Člen výboru: Adriena Gösslová 

Člen výboru: Karel Hlavsa 

Výsledek hlasování: Pro: 9     Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/18 bylo schváleno. 
 

4. Volba finančního výboru 

Paní starostka navrhla tříčlenný finanční výbor ve složení: předseda pan Štěpán 
Budaházy, další členové paní Šárka Štěříková a pan Jiří Vorel. 
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Pan Karel Hlavsa podal protinávrh. Místo pana Jiřího Vorla navrhnul paní Dočkalovou. 
Další protinávrh podal pan Petr Janáček. Místo pana Jiřího Vorla navrhnul pana Kindrata.  

Paní starostka dala slovo panu Budaházymu, jako možnému předsedovi finančního výboru, 
aby se vyjádřil k navrhovanému složení členů. Pan Budaházy znovu potvrdil původní návrh 
paní starostky o složení finančního výboru s panem Vorlem. 

 

Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu pana Janáčka o složení výboru s panem Kindratem. 

Pro: 4    Proti: 3    Zdrželi se:   2 

 

Dále se hlasovalo o protinávrhu pana Hlavsy o složení výboru s paní Dočkalovou. 
Pro: 4    Proti:  5     Zdrželi se:    0 

 

Nakonec bylo hlasováno o původním návrhu paní starostky o složení výboru s panem 

Vorlem. 

Pro: 5     Proti:   4     Zdrželi se:    0 

 

Návrh usnesení č. 8/18 

Zastupitelstvo obce schválilo složení finančního výboru v počtu tří členů ve složení: 
Předseda: Štěpán Budaházy 

Člen výboru: Šárka Štěříková 

Člen výboru: Jiří Vorel 
Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti: 4     Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8/18 bylo schváleno. 
 

5. Volba komise pro kulturu a sport 

Paní starostka navrhla výbor v počtu tří členů ve složení: předseda pan Günter Fischer, další 
členové pan Petr Janáček a paní Adriena Gösslová. 

Pan Karel Hlavsa dal protinávrh, kde navrhnul komisy pro kulturu a sport v počtu pěti členů a 
k původnímu návrhu ještě uvedl paní Lenku Stehlíkovou a Evu Hlavsovou. 

O jeho protinávrhu se dalo hlasovat. 
Pro: 5   Proti: 1    Zdrželi se: 3 

 

Návrh usnesení č.  9/18 

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení komise pro kulturu a sport v počtu pěti členů ve 
složení: 
Předseda: Günter Fischer 

Člen komise: Petr Janáček 

Člen komise: Adriena Gösslová 

Člen komise: Lenka Stehlíková 

Člen komise: Eva Hlavsová 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 1     Zdržel se: 3 

Usnesení č. 9/18 bylo schváleno. 
 

6. Volba povodňové komise.  
Paní starostka navrhla výbor pěti členů ve složení: paní Jana Kortusová, pan Karel 
Bělohlávek, paní Šárka Štěříková, pan Karel Hlavsa, paní Soňa Kantnerová. 
O návrhu bylo hlasováno: 
Pro: 9    Proti: 0    Zdrželi se: 0 

 

Návrh usnesení č. 10/18 

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení povodňové komise ve složení: 
             Předseda: Jana Kortusová 
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            Místopředseda: Karel Bělohlávek 

             Člen: Šárka Štěříková 

Člen: Karel Hlavsa 

Zapisovatel: Soňa Kantnerová 

Výsledek hlasování: Pro: 9    Proti: 0     Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10/18 bylo schváleno. 

 

7. Schválení počtu zaměstnanců obecního úřadu. 
Paní starostka navrhla stávající dva zaměstnance, paní Soňu Kantnerovou – plný 
úvazek, paní Evu Sedláčkovou – částečný úvazek 

 O návrhu bylo hlasováno.  
 Pro: 9   Proti: 0     Zdrželi se: 0 

 

Návrh usnesení č. 11/18 

Zastupitelstvo obce schválilo dva zaměstnance obce Stříbrná. 
Plný úvazek paní Soňa Kantnerová  
Částečný úvazek paní Eva Sedláčková 

Výsledek hlasování: Pro: 9   Proti: 0     Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11/18 bylo schváleno. 
 

 

8. Schválení podpisového práva  

Paní starostka navrhla pro užívání podpisového práva: paní Soňa Kantnerová, paní 
Eva Sedláčková, paní Jana Kortusová, pan Karel Bělohlávek, pan Štěpán Budaházy. 

 

Paní Šárka Štěříková podala protinávrh. Navrhla pro užívání podpisového práva pouze 

4 osoby a to: 

Paní Soňa Kantnerová, paní Eva Sedláčková, paní Jana Kortusová, pan Karel 
Bělohlávek. 
O protinávrhu bylo hlasováno. 
Pro: 4    Proti: 5    Zdrželi se: 0 

 

Dále bylo hlasováno o návrhu paní starostky: 
Pro: 5     Proti: 4    Zdrželi se: 0 

 

            Návrh usnesení č. 12/18 

Zastupitelstvo obce schválilo podpisové právo pro: 
Jana Kortusová – starosta obce 

Karel Bělohlávek – místostarosta obce 

Štěpán Budaházy – člen zastupitelstva obce 

Soňa Kantnerová – zaměstnanec obecního úřadu 

Eva Sedláčková – zaměstnanec obecního úřadu 

Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti: 4      Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12/18 bylo schváleno. 
 

 

9. Schválení odměn členům zastupitelstva 

Paní starostka navrhla: 
a) odměnu pro uvolněného starostu 40988,- Kč 

b) odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

Místostarosta                                       22134,- Kč 

Předseda výboru, komise                      2459,- Kč 

Člen výboru, komise                              2049,- Kč 
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Zastupitelstvo projednalo a schválilo inventarizační komisy. Předsedou 

inventarizační komise je zvolen předseda finančního výboru pan Štěpán 
Budaházy, dále pak všichni členi zastupitelstva paní Jana Kortusová, pan Karel 
Bělohlávek, pan Josef Kysela, pan Günter Fischer, paní Šárka Štěříková, pan 
Petr Janáček, pan Karel Hlavsa a pan Stanislav Buřil 
a zaměstnanci obecního úřadu paní Soňa Kantnerová a Eva Sedláčková.        
V souladu s ustanovením §29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
a podle směrnice č. 5 nařizuji provedení periodické inventarizace majetku a 
závazků Obce Stříbrná k datu 31.12 2018 

            Výsledek hlasování: Pro: 9       Proti: 0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 15/18   bylo schváleno. 
 

12. Hospodaření obce – audit 

Pan místostarosta navrhnul provedení externího auditu hospodaření obce v rozsahu 

předešlých 3 let, a to zejména ve vztahu k přijatým realizovaným investicím, dotacím, plnění 
schválených usnesení a celkovému hospodaření obce. Navrhnul paní starostce, aby oslovila 
auditorské společnosti o podání celkové nabídky na základě stanovených požadavků a aby 
z těchto společností vybrala.  
O návrhu pana místostarosty bylo hlasováno. 
Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0 

    Návrh usnesení č. 16 /18                                                                                                 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh provedení externího auditu   hospodaření obce 
v rozsahu předešlých 3 let, zejména ve vztahu k přijatým a realizovaným investicím, 
hospodaření s obecním majetkem, dotacím, plnění schválených usnesení a celkovému 
hospodaření obce. Souhlasí s oslovením auditorských společnosti o podání cenové 
nabídky na provedení auditu na základě stanovených požadavků a ukládá starostovi 
obce, aby tyto společnosti vybral a oslovil. 

Výsledek hlasování: Pro: 9      Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 16 /18 bylo schváleno. 

 

13. Delegace člena zastupitelstva na VH Vodohospodářského sdružení M a O 
Sokolovska.  

Paní starostka navrhla delegovat starostu a místostarostu na VH, která se koná 14.12. 2018 na 

Březové. 

O návrhu bylo hlasováno. 
Pro: 9     Proti: 0        Zdrželi se:0 

 

Návrh usnesení č. 17/18 

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák.č.128/2000Sb., o obcích deleguje na 

VH Vodohospodářského sdružení M a O Sokolovska, dne 14.12 2018 na Březové 

starostku paní Janu Kortusovu a místostarostu pana Karla Bělohlávka. 
Výsledek hlasování: Pro:9      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Usnesení č. 17/18   bylo schváleno. 
 

 

14. Delegace člena zastupitelstva na VH Sokolovská vodárenská s.r.o. 
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Paní starostka navrhla delegovat starostu a místostarostu na VH, která se koná 14.12. 2018 na 

Březové. 

 

O návrhu bylo hlasováno. 
Pro: 9    Proti: 0      Zdrželi se: 0 

 

Návrh usnesení č. 18/18 

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. f) zák.č.128/2000Sb.,o obcích deleguje na 

VH Sokolovská vodárenská s.r.o., dne 14.12 2018 na Březové starostku paní Janu 

Kortusovou a místostarostu pana Karla Bělohlávka. 
Výsledek hlasování: Pro: 9      Proti: 0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 18 /18 bylo schváleno. 
 

15. organizační 
Pan místostarosta navrhnul pověření starosty rozhodovat o použití znaku obce Stříbrná a o 

nakládání s finančními prostředky do 30000,- Kč bez předchozího souhlasu zastupitelstva. 
O návrhu bylo hlasováno. 
Pro: 9      Proti: 0       Zdrželi se: 0 

 

Návrh usnesení č. 19/18 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pro starostku provádění rozpočtových změn běžných 
výdajů do výše 30.000 Kč v jednom měsíci tj. nakládat s finančními prostředky v této 
výši, smluvně se zavazovat, jakož i obsah závazku měnit nebo závazky rušit. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 9       Proti: 0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 19/18   bylo schváleno. 
  

Dále pan místostarosta navrhnul schválit rozpočtové opatření č. 8/2018, ve kterém byla přijata 
dotace ve výši 45 tis. korun na již proběhnuté volby.  

 

Návrh usnesení č. 20/18 

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018. 

 

Žádosti.  
a) Ke schválenému prodeji poz. parcela 2473/1 je zapotřebí odsouhlasit návrh GP na 

rozdělení pozemku. 
b) Ke schválenému prodeji poz. parcela 910/2 je zapotřebí odsouhlasit návrh Lesů 

ČR, že kupní smlouvu na své náklady vypracuje právník Lesů ČR. 
c) Prodej pozemku 2560, 185 m2, cena 200,-kč/m2 

d) Žádost o opravu propustně čp. 197  

e) Dle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích v pozdějším znění je sjezd 
z místní komunikace  míněn jako přímé napojení pozemku ke komunikaci za 
účelem vyjíždění a zajíždění 
O podmínkách zásahu do majetku obce, kterou odvodňovací strouha je, rozhoduje 
ZO může vyžadovat PD, která musí splňovat podmínky, které stanoví vlastník 
komunikace, např. sklon, povrch, aj. a zejména zabránění poškození tělesa 
komunikace vodou. 

U stávajících sjezdů, u kterých dojde k poškození a majitelé budou žádat obec o 
řešení tohoto stavu doporučuji po jednání s majiteli, uzavřít smlouvu, ve které se s 
majitelem uzavřena smlouva o o podmínkách sjezdu, ve které bude zakotveno že 
se majitel zaručí provést sjezd tak, že zajistí, aby povrchové vody ze silnice 
nepoškozovali těleso silnice a případnou údržbu průtokové části. Technické 
podmínky uložení potrubí bychom zajistili u dodavatele potrubí.  
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Po dohodě jsme přistoupili na kompenzaci řešení formou finančním příspěvkem ve výši 5000 
Kč na sjezd a požadavku že bude zachován průtok vody – odvodnění komunikace potrubím o 
průměru 300 mm.  
 Nově budované sjezdy u nových objektů, budeme nuceni řešit správním řízením,které        
provádí obecní úřad - jako silniční správní orgán. 

 , se správním poplatkem za podání žádosti, PD a vyjádření ID (inspektorátu 
dopravy policie ČR). Stavbu bude kontrolovat stavební dozor na náklady stavitele. 

 

 

Návrh usnesení č. 21/18 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh GP u parcely č. 2473/1 pro Sokolovská zemní 
s.r.o., V Zátiší 41,35801 Kraslice IČO 29092647 a žádá o doložení originálního GP. 
Výsledek hlasování: Pro: 9     Proti: 0       Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 21/18   bylo schváleno. 
 

 

Návrh usnesení č. 22/18 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh Lesů České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 
50008 Hradec Králové, IČO 42196451, že kupní smlouvu vypracuje na své náklady 
právník Lesy ČR 

Usnesení č. 22/18   bylo schváleno. 
Výsledek hlasování: Pro: 9       Proti: 0      Zdrželi se: 0 

  

 

Návrh usnesení č. 23/18 

Zastupitelstvo obce schválilo a souhlasí s prodejem pozemku č. 2560, 185 m2 za cenu 

200,-kč/m2, cena celkem 37000,-kč. Pro pana  
. Záměr prodeje schválen na 26. ZO č.u 255. 

Výsledek hlasování: Pro: 9      Proti: 0      Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 23/18   bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 24/18 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Mgr  
 o opravu propustně před domem  a navrhli neodsouhlasit 

návrh paní . Příkop slouží k odvádění spadové vody z místní komunikace a 
majitelé přilehlých nemovitostí si sjezd se souhlasem obce realizují na své náklady . 
Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 3    Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 24/18   bylo schváleno a neodsouhlasilo žádost paní  

 

 

ZO projednalo potřebu oprav a údržby odvodňovacích příkopů podél komunikací. 
V případě potřeby uložení potrubí do příkopu jeho vjezdu k nemovitosti, poskytne obec 

žadateli příspěvek ve výši 5000,- Kč na jeden sjezd dle podmínek specifikovaných ve 
smlouvě mezi žadatelem a obcí. 
Zastupitelé se dohodli, že tento bod bude znovu projednán na příštím zasedání 
zastupitelstva.  

 

 

16. Schválení termínů zastupitelstev.  
Paní starostka navrhla schválení termínů zastupitelstva pro rok 2018.  

Termíny: 29.11. 2018, 20.12. 2018, vždy od 17:30 hod. v penzionu Márty. 
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17. Diskuze.  

Pan místostarosta informoval o dalším postupu oprav mostů a zajištění legalizace rybníka. 
  

Dále paní starostka informovala o: 
* registr sms na stránkách obce 

* odpoledne pro důchodce 23.11. 2018 od 16.00 hod v pensionu Márty 

 

 

 

 

 

18. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Stříbrná                                                        Místostarosta obce Stříbrná 

     Jana Kortusová       Karel Bělohlávek 

   

 

 

Ověřovatelé: 

Josef Kysela                  
 

 

Petr Janáček 

 

 

 

Zapisovatel: Adriena Gösslová  

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:32 hod. 

 


