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Z á p i s 

z 34. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná, konaného dne 15. 9. 2022 v zasedací místnosti 

OÚ Stříbrná od 16:00 hod. 

 

Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny 

Hosté: 2 

Program jednání:  

1. Zahájení  

2. Výběrové řízení – sociální zázemí, šatna 

3. Odkup části kanalizace a vodovodu 

4. Plán zimní údržby 

5. Ceník prodeje dřeva 

6. Pozemky 

7. Odměna členům zastupitelstva 

8. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Karlovarského kraje 

9. Ostatní 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

 

K hlavním bodům jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce paní Jana Kortusová uvítáním přítomných. 

Konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, chybí Václav Kindrát a Petr Nečas (řádně 

omluveni).  Je přítomna nadpoloviční většina a zasedání zastupitelstva obce je dle § 92 odst. 3 

zákona ČR ze dne 12. dubna 2000 č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

schopno usnášet se ke všem projednávaným bodům programu. Dále upozornila, že celý průběh 

jednání je nahráván na záznamové zařízení a tento záznam bude vymazán po pořízení zápisu.   

K takto navrženému programu nebylo připomínek a všichni přítomní zastupitelé s programem 

zasedání souhlasili. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Starostka obce určila jako zapisovatele zápisu 34. zasedání zastupitelstva obce paní Ing. Adrienu 

Gösslovou a jako ověřovatele tohoto zápisu pověřila pana Štěpána Budaházyho a pana Miloše 

Rovenského. 
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Poté paní starostka informovala o událostech v obci od minulého zasedání ZO: 

• Předána stavba autobusové zastávky a přístřešku na tříděný odpad (vše v pořádku) 

• Proběhlo předání stavby herního prvku v parku, začátkem října by mělo dojít k instalaci 

herního prvku 

• Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zázemí a šaten (viz samostatný bod) 

• Zakoupená ramenná sekačka, obec ji začne využívat 

• Vymalování chodeb a výměna koberce v zasedací místnosti OÚ Stříbrná 

• Proběhlo slavnostní otevření stezky v Rájeckém údolí, již v provozu Ferraty 

• Namontovány cedule v obci – upozornění na dodržování rychlosti v obci 

• Uplynulé akce v obci: přátelské posezení v obci, bobřík a hledání pokladu, tříkrálová 

kavárnička a Srdce slabším 

• Nadcházející akce: pohádkový les, bleší trh v obci 

 

2. Výběrové řízení – sociální zázemí, šatna 

 

Dne 5. 9. 2022 proběhlo na OÚ výběrové řízení na „Vnitřní stavební úpravy objektu na technické 

a sociální zázemí Stříbrná“. Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna nabídka, a to 

společnost KV Realinvest, Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary. Rozpočet na tuto část akce 

(stavby) byl zpracován v roce 2020, kdy výše stavby byla spočítána na 1 000 080,-kč s DPH. 

Současná nabídka této společnosti je 1.745.545,34,- Kč. 

Výběrová komise ve složení Ing. Štěpán Budaházy, Jana Kortusová a Mgr. Daniel Tomín. 

Z důvodu postupného navyšování všech cen, navrhla paní starostka schválit toto výběrové řízení. 

ZO pověřuje paní starostku k uzavření smlouvy mezi obcí Stříbrnou a společností KV Realinvest. 

Byl vznesen dotaz, zda je tato nová cena již konečná, aby zhotovitel cenu stále nenavyšoval. Paní 

starostka řekla, že cena je takto stanovená ve smlouvě, že se dají navyšovat pouze vícepráce, ale 

ty musí být vždy předem schválené. Dále nebylo k bodu připomínek. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 63/22 

ZO projednalo a souhlasí uzavřít smlouvu o dílo „Vnitřní stavební úpravy objektu na technické a 

sociální zázemí Stříbrná“ s nabídkovou cenou 1.442.599,45 Kč bez DPH, tj. 1.745.545,34 Kč vč. 
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DPH se společností KV Realinvest, Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29113903 a 

pověřuje starostku k podpisu této smlouvy. 

Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Vnitřní stavební úpravy objektu na technické a sociální 

zázemí Stříbrná“ byla schválena pod usnesením č. 63/22. 

 

 

3. Odkup části kanalizace a vodovodu 

 

Obec Stříbrná má záměr, také z důvodu ochrany veřejného vodního zdroje (vrtu), prodloužit 

kanalizační řad, a zároveň prodloužit vodovod v horní Stříbrné. Je důležité odkoupit od 

soukromého vlastníka jeho část kanalizace, kterou v současné době využívá neveřejně jako 

přípojku, ale parametry odpovídají řadu, totéž se týká jeho části vodovodu, který také používá 

nyní jen pro svou potřebu. Jedná se o 160 m kanalizace a 160 m vodovodu. S projekčním 

řízením, administrací a geom. zaměřením byla pořizovací částka současného vlastníka 965 000,- 

Kč. V současné době je odhad na vybudování 160 m, a to pouze u kanalizace, cca 8000,-Kč/m. 

Odkoupením hotové části kanalizace by obec Stříbrná ušetřila nemalé peníze a čas a prostředí 

(projekt, administrativní činnost, výběrové řízení a celková stavba). Celkový úsek je dlouhý cca 

400 m a odkupem obec získá požadovaných 160 m. S ohledem na současné ceny navrhla paní 

starostka schválit odkup této kanalizace a vodovodu za 700 000,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 64/22  

ZO projednalo a souhlasí s odkupem kanalizace a vodovodu na p. č. 2292/2 v k.ú. Stříbrná od 

současného vlastníka, pana JB, za cenu 700 000,- Kč, s tím, že odkoupená věc bude vložena do 

majetku obce a využita pro stavbu prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace v dané lokalitě. 

 

Odkup části kanalizace a vodovodu pro obec byl schválen pod usnesením č. 64/22. 

 

 

4) Plán zimní údržby 

 

Jedná se o schválení dokumentu „Plán zimní údržby“. 

Nebylo připomínek. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 65/22 

ZO projednalo a souhlasí s dokumentem „plán zimní údržby“. 

 

Plán zimní údržby byl schválen pod usnesením č. 65/22. 
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5) Ceník prodeje dřeva 

 

Paní starostka navrhla schválit navýšení ceny prodeje dřeva v obci Stříbrná z nelesních pozemků. 

Pan místostarosta k bodu uvedl, že došlo ke zdvojnásobení cen dřeva a návrh je ve výši: u 

jehličnatého dřeva na 600,- Kč za m3, u listnatého 1200 Kč za m3 a u samovýroby za 227,- kč za 

m3. Nebylo připomínek. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 66/22 

 

ZO projednalo a schválilo zvýšení ceny prodeje dřeva v obci Stříbrná: 

 

• Jehličnaté dřevo – cena za prm      384,-Kč m3  600,-  

• Listnaté dřevo – cena za prm         768,- Kč m3 1200,- 

• Samovýroba – cena za prm             150,-Kč m3 227,- 

 

Navýšení ceny dřeva v obci Stříbrná z nelesních pozemků bylo schváleno pod usnesením č. 

66/22. 

 

    6) Pozemky  

 

Věc: Prodej části pozemku p. p. č. 2562/2 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 137 m2 

 

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce  

Usnesení č. 67/22 

Zastupitelstvo obce Stříbrná  

I. Projednalo 

na základě zveřejněného záměru (21. 6. 2022 - 7. 7. 2022) 

Žádost pana TK a VK, za účelem zahrady.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

II. Souhlasí 

s prodejem části pozemku p. p. č. 2652/2 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 137 m2 za účelem zahrady 

za cenu 300,- Kč/m2, formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a 

vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem 

smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu.  
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III. Pověřuje 

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.  

 

IV. Ukládá 

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše 

uvedených podmínek. 

Zodpovídá: Jana Kortusová  

Termín plnění: 28. 2. 2023  

Žádost je přílohou č. 

 

Věc: Prodej pozemku p. p. č. 16/14 a části pozemku p. p. č. 16/23 o výměře cca 137 m2 v k. 

ú. Stříbrná 

 

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce  

Usnesení č. 68/22 

Zastupitelstvo obce Stříbrná  

I. Projednalo 

na základě zveřejněného záměru (21. 6. 2022 - 7. 7. 2022) 

Žádost paní LK, za účelem zahrady.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

II. Souhlasí 

s prodejem pozemku p. č. p. č. 16/14 a části cca 137 m2 na pozemku p. p. č. 16/23 v k. ú. Stříbrná 

za účelem zahrady za cenu 300,- Kč/m2, formou kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s 

převodem nemovitosti a vyhotovení GP hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před podpisem 

smlouvy. 

III. Pověřuje 

Starostku obce podpisem kupní smlouvy, zpracované na základě tohoto usnesení.  
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IV. Ukládá 

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše 

uvedených podmínek. 

Zodpovídá: Jana Kortusová  

Termín plnění: 28. 2. 2023  

Žádost je přílohou č. 

 

Věc: Prodej části pozemku p. p. č. 141/3 o výměře cca 230 m2 a pozemku p. p. č. 141/7 v k. 

ú. Stříbrná 

 

Předkladatel: Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta obce  

Usnesení č. 69/22 

Zastupitelstvo obce Stříbrná  

I. Projednalo 

na základě zveřejněného záměru (21. 6. 2022 - 7. 7. 2022) 

Žádost DL a JL, za účelem parkovací a odstavné plochy u nemovitosti a pozemku souvisejícím 

s nemovitostí.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

II. Souhlasí 

s prodejem části pozemku p. č.  141/3 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 230 m2 a pozemku p. č. 141/7 

v k. ú. Stříbrná za účelem parkovací a odstavné plochy u nemovitosti a pozemku souvisejícím s 

nemovitostí za cenu 300,- Kč/m2 formou kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti a vyhotovení geometrického plánu hradí kupující, kupní cena bude uhrazena před 

podpisem smlouvy a po odsouhlasení geometrického plánu. 

III. Pověřuje 

Starostku obce podpisem kupní smlouvy zpracované na základě tohoto usnesení.  
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IV. Ukládá 

Starostce, aby zabezpečila na základě tohoto usnesení zpracování kupní smlouvy dle výše 

uvedených podmínek. 

Zodpovídá: Jana Kortusová  

Termín plnění: 28. 2. 2023  

Žádost je přílohou č. 

 

Záměry prodeje 

• Žádost o koupi pozemku p. č. 1628/1 v k. ú. Stříbrná. Žádost podal JK za účelem 

zahrady a zázemí ke srubu. Zamýšlený záměr využití není v souladu s územním plánem, 

využití pozemku dle ÚP NSlk – plochy smíšené nezastavěného území. Pan místostarosta 

navrhnul nezveřejnit záměr prodeje.  

• Žádost o koupi části pozemku p. č. 1607/1 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 800 m2, žádost 

podal LK za účelem zahrady. Zamýšlený záměr využití je v souladu s územním plánem, 

využití pozemku dle ÚP plocha RI – rekreace individuální.  Nic nebrání prodeji pozemku. 

Pan místostarosta navrhnul zveřejnit záměr prodeje.  

• Žádost o koupi části pozemku p. č. 683/7 v k. ú. Stříbrná o výměře cca 2500 m2, žádost 

podal Ing. PC, za účelem zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Zamýšlený záměr 

využití je v souladu s územním plánem, využití pozemku dle ÚP plocha NSzv – plochy 

smíšené nezastavěného území zemědělské.  Ale po jednání zastupitelů je navrženo 

nesouhlasit se zveřejněním záměre prodeje.  

• Žádost o koupi pozemku p. č. 910/1 v k. ú. Stříbrná. Žádost podala JH, za účelem 

přístupu k chatě. Zamýšlený záměr využití není v souladu s územním plánem, využití 

pozemku dle ÚP NSzk - plochy smíšené nezastavěného území. Pan místostarosta 

navrhnul nezveřejnit záměr prodeje.  

 

Nejprve dal pan místostarosta hlasovat o schválení zveřejnění pozemků. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení: 70/22 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zveřejnění záměrů prodeje pozemku p. p. č. 1607/1 
v k. ú. Stříbrná dle přiložených zákresů.  

Poté dal pan místostarosta hlasovat o pozemcích, které nedoporučil ke schválení. 
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 71/22 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo zveřejnění záměrů prodeje pozemků a částí 
pozemků p. p. č. 1628/1, 910/1 a 683/7 v k. ú. Stříbrná dle přiložených zákresů. 

Příloha č.  

 

7) Odměna členům zastupitelstva 

V 16.28 hod se dostavil na zasedání zastupitelstva pan Václav Kindrát. 

Paní starostka uvedla, že by po čtyřletém období ráda navrhla odměnu zastupitelům, a to pro Ing. 
Štěpána Budaházyho a pro pana Josefa Kyselu, kteří nad rámec funkce zastupitele pracovali pro 
obec Stříbrnou a tato práce byla a je důležitá pro chod obce. 

Nejprve dala paní starostka hlasovat o schválení odměny pro pana Štěpána Budaházyho. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 72/22 

Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je umožněno schválit členovi zastupitelstva 

mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku odměny standardní. Odměna musí být projednána 

zvlášť jako bod zastupitelstva a schválena samostatným usnesením. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být součástí usnesení. 

Důvodová zpráva Institut ocenění člena zastupitelstva za splnění mimořádného pracovního úkolu 

uloženého mu zastupitelstvem města vnesla do zákona o obcích jeho novela č.175/2018. Její 

ustanovení § 76 uvádí: 

 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.  

(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 

kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.  

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon 

jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a 

prováděcí právní předpis.  

(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 

samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  

(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 

projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná 

odměna poskytnuta. S celým zněním dotčeného ustanovení §76 z roku 2018 seznamujeme 

zastupitelstvo proto, že mu dosud předložen návrh na vyplacení mimořádných odměn nebyl, a 
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protože pro samotné poskytování těchto odměn stanoví obecní zřízení poměrně přísné podmínky, 

jak po stránce obsahové, tak i procedurální. Stanovení podmínek je vedeno snahou zajistit, aby 

poskytování mimořádných odměn členům zastupitelstev bylo co nejvíce transparentní. Po 

obsahové stránce tak platí, že mimořádnou odměnu lze poskytnout jen za splnění mimořádných 

nebo zvláště významných úkolů obce. Posoudit, zda šlo splnění takovéhoto významného úkolu 

přísluší výlučně zastupitelstvu obce. Tomu odpovídají i požadavky na procedurální stránku 

projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Řádné odůvodňování mimořádných odměn 

souvisí s tím, že jejich přiznávání a poskytování musí být předvídatelné a transparentní.  

 

S vědomím výše uvedeného navrhla starostka obce Stříbrná zastupitelstvu schválit mimořádnou 
odměnu za čtyřletou práci panu Ing. Štěpánu Budaházymu ve výši dvojnásobku měsíční odměny, 
která mu měsíčně náležela za funkci zastupitele, a to za práci pro obec Stříbrnou nad rámec práce 
zastupitele: 

- aktivní zapojení do všech výběrových řízení obce Stříbrná 

- vypracování programu rozvoje obce Stříbrná 

- vypracování ekonomického posouzení odkanalizování dalších částí obce Stříbrná 

Mimořádná odměna pro zastupitele pana Štěpána Budaházyho byla schválena pod 
usnesením č. 72/22.  

Poté dala paní starostka hlasovat o mimořádné odměně pro zastupitele pana Josefa Kyselu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 73/22 

Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je umožněno schválit členovi zastupitelstva 

mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku odměny standardní. Odměna musí být projednána 

zvlášť jako bod zastupitelstva a schválena samostatným usnesením. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být součástí usnesení. 

Důvodová zpráva Institut ocenění člena zastupitelstva za splnění mimořádného pracovního úkolu 

uloženého mu zastupitelstvem města vnesla do zákona o obcích jeho novela č.175/2018. Její 

ustanovení § 76 uvádí: 

 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.  

(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 

kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.  

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon 

jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a 

prováděcí právní předpis.  

(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 

samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  
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(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 

projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná 

odměna poskytnuta. S celým zněním dotčeného ustanovení §76 z roku 2018 seznamujeme 

zastupitelstvo proto, že mu dosud předložen návrh na vyplacení mimořádných odměn nebyl, a 

protože pro samotné poskytování těchto odměn stanoví obecní zřízení poměrně přísné podmínky, 

jak po stránce obsahové, tak i procedurální. Stanovení podmínek je vedeno snahou zajistit, aby 

poskytování mimořádných odměn členům zastupitelstev bylo co nejvíce transparentní. Po 

obsahové stránce tak platí, že mimořádnou odměnu lze poskytnout jen za splnění mimořádných 

nebo zvláště významných úkolů obce. Posoudit, zda šlo splnění takovéhoto významného úkolu 

přísluší výlučně zastupitelstvu obce. Tomu odpovídají i požadavky na procedurální stránku 

projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Řádné odůvodňování mimořádných odměn 

souvisí s tím, že jejich přiznávání a poskytování musí být předvídatelné a transparentní.  

 

S vědomím výše uvedeného navrhla starostka obce Stříbrná zastupitelstvu schválit mimořádnou 
odměnu za čtyřletou práci pro pana Josefa Kyselu ve výší dvojnásobku měsíční odměny, která 
mu měsíčně náležela za funkci zastupitele, a to za práci pro obec Stříbrnou nad rámec práce 
zastupitele: 

- zajištění potřebných oprav, kontroly a servisu strojů a zařízení, v majetku obce Stříbrná 

- nákupy potřebných věcí pro zaměstnance obce, kdy k nákupům využívá svůj vůz (benzín) a čas  

Mimořádná odměna pro zastupitele pana Josefa Kyselu byla schválena pod usnesením č. 
73/22.  

• Další bod ke schválení předložil pan místostarosta na výzvu předsedy finančního 
výboru: 

Starostka Jana Kortusová svým přístupem k plnění odpovědné funkce naplnila očekávání, pro 
které byla do funkce zvolena. Je dobrý organizátor sportovních, kulturních i společenských akcí 
jak pro děti, tak pro dospělé. Pro zajištění této činnosti využívá široky aktiv občanů obce. 
Přispívá svojí kreativitou ke zkrášlování obce (vánoční ozdoby, květinová výzdoba v obci, 
udržování čistoty a pořádku v obci apod.). Osobně se starala o paní Třískovou, pro kterou 
zabezpečovala pečovatelskou službu a plní řádně za obec Stříbrnou funkci veřejného 
opatrovníka. 

Její iniciativou bylo vybudováno odpočinkové místo u studánky u mostu, vzpomínkové místo „U 
háčku“, pravidelně se koná kavárnička s cukrárnou u Márty, farmářské trhy, charitativní bleší trh, 
pravidelně připravuje zpravodaj obce, výrazně se zapojila do aktivit v covidové době (šití roušek 
a očkování ve Stříbrné i v Kraslicích). 

S vědomím výše uvedeného navrhuje pan místostarosta odměnu pro starostku Janu Kortusovou 
ve výši dvojnásobku měsíční odměny. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0  Zdrželi se: 2 

 

Usnesení č. 74/22 
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Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je umožněno schválit členovi zastupitelstva 

mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku odměny standardní. Odměna musí být projednána 

zvlášť jako bod zastupitelstva a schválena samostatným usnesením. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být součástí usnesení. 

Důvodová zpráva Institut ocenění člena zastupitelstva za splnění mimořádného pracovního úkolu 

uloženého mu zastupitelstvem města vnesla do zákona o obcích jeho novela č.175/2018. Její 

ustanovení § 76 uvádí: 

 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění 

mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.  

(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 

kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.  

(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon 

jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a 

prováděcí právní předpis.  

(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 

samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  

(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 

projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí 

mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná 

odměna poskytnuta. S celým zněním dotčeného ustanovení §76 z roku 2018 seznamujeme 

zastupitelstvo proto, že mu dosud předložen návrh na vyplacení mimořádných odměn nebyl, a 

protože pro samotné poskytování těchto odměn stanoví obecní zřízení poměrně přísné podmínky, 

jak po stránce obsahové, tak i procedurální. Stanovení podmínek je vedeno snahou zajistit, aby 

poskytování mimořádných odměn členům zastupitelstev bylo co nejvíce transparentní. Po 

obsahové stránce tak platí, že mimořádnou odměnu lze poskytnout jen za splnění mimořádných 

nebo zvláště významných úkolů obce. Posoudit, zda šlo splnění takovéhoto významného úkolu 

přísluší výlučně zastupitelstvu obce. Tomu odpovídají i požadavky na procedurální stránku 

projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny Řádné odůvodňování mimořádných odměn 

souvisí s tím, že jejich přiznávání a poskytování musí být předvídatelné a transparentní.  

 

S vědomím výše uvedeného navrhl místostarosta obce Stříbrná zastupitelstvu schválit 
mimořádnou odměnu za čtyřletou práci pro paní Janu Kortusovou ve výší dvojnásobku měsíční 
odměny, která jí měsíčně náležela za funkci starostky, a to za práci pro obec Stříbrnou: 

- za dobrou organizaci sportovních, kulturních i společenských akcí jak pro děti, tak pro dospělé. 
- svojí kreativitou přispívá ke zkrášlování obce (vánoční ozdoby, květinová výzdoba v obci) 
- za udržování čistoty a pořádku v obci apod.  
- řádně za obec Stříbrnou plní funkci veřejného opatrovníka 
- iniciativou bylo vybudováno odpočinkové místo u studánky u mostu, vzpomínkové místo „U 

háčku“ 
 - pravidelně připravuje zpravodaj obce 
- výrazně se zapojila do aktivit v covidové době (šití roušek a očkování ve Stříbrné i 

v Kraslicích). 
 

 



Stránka 12 z 14 

 

Mimořádná odměna pro starostku obce Janu Kortusovou byla schválena pod usnesením č. 
74/22. 

8) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální a technické mapy 
Karlovarského kraje 

Zákon ukládá obcím a dalším vlastníkům dopravní a technické infrastruktury povinnost předat 

krajskému úřadu údaje o svých sítích přímo do DTM kraje. 

Paní starostka navrhla schválit smlouvu mezi obcí Stříbrnou a KK. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 75/22 

ZO projednalo a souhlasí uzavřít smlouvu „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Karlovarského kraje“ mezi obcí Stříbrnou a Karlovarským krajem, 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168 

 

Uzavření smlouvy mezi obcí Stříbrná a Karlovarským krajem o spolupráci při Digitální 
technické mapě Karlovarského kraje bylo schváleno pod usnesením č. 75/22. 

9) Ostatní 

a) Nákup vzrostlého stromu – Vánoční strom 

Paní starostka zjišťovala nákup stromu, který by obec Stříbrná zakoupila již jako vzrostlý 
vánoční strom. Strom měří 400-450 cm a byl by zasazen na okraji parku u silnice.  

Pan místostarosta se k bodu vyjádřil, že cena za strom je adekvátní, ale nemyslí si, že je nutné 
strom pro obec pořizovat. Dá se zasadit malý strom a za 7-10 let doroste do požadované výšky. 
Dále by byl možná problém i s usazením takto vzrostlého stromu. Není problém si vybrat z lesní 
školky jakýkoli vánoční strom.  

Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 7  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 76/22 

ZO projednalo nabídku firmy Zahradní a parková spol. s r.o., Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské 
Lázně, IČ: 25205978 a souhlasí s nákupem živého vánočního stromu za cenu 71.195,80 Kč 
s DPH. 

Nákup vánočního stromu nebyl schválen pod usnesením č. 76/22. 

 

b) Dotace na projekt „Mobilní vybavení pro kulturní akce obce Stříbrná“, 

Dotace je schválena ve výši 218. 710,- Kč, jedná se o stany, stoly, tepelné houby a osvětlení. Paní 

starostka navrhla schválit příjem dotace. 
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Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 77/22 

ZO projednalo a souhlasí s přijetím dotace na projekt „Mobilní vybavení pro kulturní akce 

obce Stříbrná“, reg. číslo projektu: 22/006/19210/341/078/000218 z Programu rozvoje venkova 

na období 2014–2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER 

(komunitně vedený místní rozvoj). 

 

Přijetí dotace na projekt „Mobilní vybavení pro kulturní akce obce Stříbrná“ bylo 
schváleno pod usnesením č. 77/22. 

 

c) Finanční podpora města Kraslice 

  

Město Kraslice požádalo o spolupráci a podporu okolní města a obce částku 3000,-Kč na projekt 

„Objekt šaten a tribuny SK Kraslice – fotbal“, na kterou mají podanou žádost o dotaci v rámci 

programu Národní sportovní agentury. Paní starostka navrhla schválit příspěvek. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 78/22 

ZO projednalo a souhlasí uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Stříbrná a městem Kraslice, 

nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice, IČ: 00259438 o podpoře 3.000, - Kč na projekt „Objekt 

šaten a tribuny SK Kraslice – fotbal“ 

Finanční podpora pro město Kraslice na „Objekt šaten a tribuny SK Kraslice – fotbal“ byl 

schválen pod usnesením č. 78/22. 

 d) Rozpočtové opatření č. 7/2022 

Jedná se o dotaci k předchozímu bodu a nadcházejícím volbám. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 

 

 10) Diskuse 

 

- Dotaz k pronájmům obecních pozemků (podmínky ukončení nájmu) 

- Dotaz, zda obec neobdržela nabídku na výměnu veřejného osvětlení (paní starostka již 

zjišťovala a zatím by se to obci finančně vůbec nevyplatilo) 

- Požadavek na kontrolu uzemnění veřejného osvětlení 

- Poděkování zastupitelům za jejich práci 

- Dotaz k projektu na kanalizaci v obci 
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11. Závěr 
 
 
Na závěr paní starostka poděkovala zastupitelům za jejich čtyřletou práci a ukončila 34. zasedání 
Zastupitelstva obce Stříbrná v 16:50 hod.  
 

 

 

 

 

Starosta obce                                                                                        Místostarosta obce 

Jana Kortusová                                                                                 Ing. Karel Bělohlávek 

 

 

Ověřovatelé: 

Štěpán Budaházy 

Miloš Rovenský 

 

Zapisovatel: Adriena Gösslová 

Datum zhotovení zápisu: 25. 9. 2022 


