Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe
konaného dne 18. 02. 2019 v obecní knihovně na OÚ Velká Hleďsebe
Přítomní členové zastupitelstva obce (dle Prezenční listiny):
Miroslav Brož, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Miroslav Klukavý, Richard Meistr, Kamila
Pešková, Ing. Lucie Šimůnková, Roman Zídek
Omluvení zastupitelé: Jan Krampera, Josef Zadranský
Přítomní hosté, občané: dle Listiny přítomných
Zasedání bylo zahájeno v 11:00 hodin. Zasedání zahájila a řídila starostka obce Ing. Jaroslava Brožová
Lampertová. 4. zasedání ZO bylo řádně svoláno.
Tisk č. 1 – Organizační záležitosti
Starostka přivítala všechny zastupitele a přítomné hosty na 4. zasedání ZO Velká Hleďsebe. Sdělila, že
počet přítomných zastupitelů je 8, což je nadpoloviční většina, a proto konstatovala, že dnešní 4. ZO je
usnášení schopné a tímto bylo jednání zahájeno.
Informovala, že pánové Josef Zadranský a Jan Krampera jsou omluveni z jednání ZO z důvodu pobytu
v zahraničí.
Dále informovala, že dnes se ZO sešlo pouze a hlavně kvůli jednomu bodu, a to schválení podání
žádosti o dotaci na MMR ČR.
Navrhovaný program
1. Organizační opatření
2. Podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR ČR
3. Závěr
A) Navrhovaný program
Návrh Usnesení č. 1A/4/II/2019 ze dne 18. 02. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Velká Hleďsebe.
Pro: 8 (Miroslav Brož, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Miroslav Klukavý, Richard Meistr,
Kamila Pešková, Ing. Lucie Šimůnková, Pavel Šťastný, Roman Zídek)
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

B) Volba návrhové komise
Starostka navrhla pány Pavla Šťastného a pana Miroslava Klukavého.
Návrh Usnesení č. 1B/4/II/2019 ze dne 18. 02. 2019
Zastupitelstvo obce volí pro své 4. zasedání návrhovou komisi ve složení: Pavel Šťastný, Miroslav
Klukavý.
Pro: 8 (Miroslav Brož, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Miroslav Klukavý, Richard Meistr,
Kamila Pešková, Ing. Lucie Šimůnková, Pavel Šťastný, Roman Zídek)
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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C) Vyjádření k Zápisu z 3. zasedání ZO
Zápis z 3. zasedání ZO Velká Hleďsebe byl vypracován v zákonném termínu. Zvolené stálé
ověřovatelky zápisů ZO Velká Hleďsebe, paní Ing. Lucie Šimůnková a paní Kamila Pešková, zápis
z 3. zasedání ZO včas ověřily a podepsaly.
Starostka se dotázala zvolených stálých ověřovatelek, zda budou přítomné v příštích 10 dnech pro
účely ověření zápisu ze 4. jednání ZO dne 18. 02. 2019. Obě ověřovatelky svou přítomnost potvrdily.
Vypracováním Zápisu ze 4. zasedání ZO Velká Hleďsebe pověřila starostka Bc. Kamilu Mazancovou.
Dále starostka upozornila, že je pro potřeby zápisu pořízen z průběhu jednání ZO audiozáznam.
Návrh Usnesení č. 1C/4/II/2019 ze dne 18. 02. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že žádný z členů ZO nevznáší námitku proti Zápisu z 3. zasedání
Zastupitelstva obce ze dne 21. 01. 2019.
Pro: 8 (Miroslav Brož, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Miroslav Klukavý, Richard Meistr,
Kamila Pešková, Ing. Lucie Šimůnková, Pavel Šťastný, Roman Zídek)
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

D) Organizační opatření
Organizační opatření k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva
obce Velká Hleďsebe jsou přílohou tohoto tisku.
Návrh Usnesení č. 1D/4/II/2019 ze dne 18. 02. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Velká
Hleďsebe.
Pro: 8 (Miroslav Brož, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Miroslav Klukavý, Richard Meistr,
Kamila Pešková, Ing. Lucie Šimůnková, Pavel Šťastný, Roman Zídek)
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

E) Upozornění na neslučitelnost funkcí
Vážené zastupitelky a zastupitelé, vážení přítomní občané.
Na 2. zasedání zastupitelstva obce Velká Hleďsebe, mi předal k rukám, pan P. dopis s názvem
„Upozornění na neslučitelnost funkcí dle § 5 odstavec 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a podnět k postupu a rozhodnutí zastupitelstva obce dle § 55 odst. 6 téhož
zákona.
Dopis, sepsaný panem P., byl adresován starostce, členům rady obce, členům zastupitelstva obce a
členům kontrolního výboru, a pan P. zde jedná v množném čísle Za lepší Hleďsebi. Tímto upozorňuje
na výše uvedené §§ zákona o volbách do obecních zastupitelstev a data, kdy volby probíhaly. Poté
opisuje ze zákona o volbách celý § 5, odstavec 2. To je první strana jeho upozornění.
Následuje informace na celé jedné stránce A4 o tom, že již učinil dotaz na ředitele Finančního úřadu
pro Karlovarský kraj a dne 23. 11. 2018 obdržel pod číslem jednacím xy vyjádření o tom, že paní
Šimůnková pracuje na FÚ, od kdy co vykovává, kam je zařazena pracovně, jak je její práce náročná a
jak je finančně zařazena. A část dopisu popisuje na straně druhé. Dále na straně třetí popisuje úryvek
z vyjádření Ministerstva vnitra České republiky, odboru systemizace, organizace a koordinace státní
služby, ze dne 05. 10. 2018 pod č. j. xy , že se v obecné rovině může jednat o případ neslučitelnosti
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funkcí, které je ale možné eliminovat buď písemnou rezignací, nebo tím, že paní Šimůnková učinila
právní kroky směřující k ukončení svého služebního poměru, či ke změně svého služebního
zařazení, a pokud nedoloží ve lhůtě 3 měsíců, že takový úkon ve stanovené lhůtě 3 dnů učinila,
rozhodne zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání o zániku tohoto mandátu.
Na závěr pan P. nepravdivě obviňuje p. Šimůnkovou a Obec Velkou Hleďsebi, že něco nesplnila, nebo
nedeklarovala. To vše požadoval dne 17. 12. 2018! Není nám známo, z jakého titulu toto požadoval.
Co k tomu dodat? Jedině doložitelná fakta!!!
1) dne 17. 12. 2018
2) dne 02. 11. 2018

3) dne 11. 12. 2018

4) dne 21. 12. 2018

5) dne 04. 01. 2019

5a)
5b)
6) dne 04. 01. 2019
7) dne 01. 02. 2019

Upozornění pana P.
Jsem obdržela sdělení p. Šimůnkové, přesně v souladu se zákonem, že
učinila konkrétní úkony, na základě nichž pominul důvod
neslučitelnosti funkcí.
Oznámení o přesunutí služebního místa Ing. Šimůnkové - Sdělení
Generálního finančního ředitelství (k nahlédnutí u mne, jedná se o
interní dokument).
Žádost starostky obce o poskytnutí informace podle zákona 106/1999
Sb., o tom, zda Ing. Šimůnková vykonává státní správu vztahující se
k územní působnosti obce Velká Hleďsebe – žádost byla podána k
nejvyššímu řediteli FÚ pro Karlovarský kraj.
Poskytnutí informace od ředitele Finančního úřadu pro Karlovarský
kraj o tom, že Ing. Šimůnková nevykonávala, ani nevykonává správu
daní, nebo jiné kompetence k osobám / subjektům s bydlištěm nebo
sídlem v územním obvodu Velká Hleďsebe.
§ 77 zákona 280/2009Sb, daňový řád Vyloučení úřední osoby
§ 14 zákona 500/2004 Sb., Správní řád
Jsem obdržela čestné prohlášení Ing. Šimůnkové – popisuje zde
jednotlivé body průběhu svého zařazení a svého konání.
Žádost pana Průchy podle zákona 106/1999 Sb., žádost poslaná
mailem 01. 02. 2019 a přes podatelnu 04. 02. 2019. Na žádosti
v záhlaví je datum 22. 11. 2018. Odpověď na dotaz mu byla odeslána
v zákonné lhůtě, v sobotu, a naši zastupitelé ji obdrželi v příloze.

Ze všech předložených dokumentů je zřejmé, že u paní místostarostky, neslučitelnost funkcí nenastává
a není porušen žádný zákon. Záležitost jsem rovněž osobně projednávala nejen s právníky, ale i
s nadřízenou ředitelkou Finančního úřadu a zástupcem Karlovarského kraje. Některé další dokumenty
jsou interního a osobního charakteru, proto nejsou přiloženy, ale zastupitelé se na ně mohou u mě
podívat.
Vzhledem k tomu, že nejsou naplněny podmínky neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 zákona
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nemá důvod a nevysloví zastupitelstvo obce Velká
Hleďsebe zánik mandátu zvolenému členu zastupitelstva, Ing. Lucii Šimůnkové, dle § 55 odst. 6
zákona č. 491/2001Sb., protože pro takovýto postup nebyly splněny zákonné podmínky.

Obec nemá povinnost rozhodnout nijak, pokud neslučitelnost nenastává. Rozhodnout
musí jedině tehdy, pokud by neslučitelnost nastala – to ale není náš případ.

Proto je tento bod tisku bez usnesení.

Tisk č. 2 – Podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR ČR
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Na základě požadavku MMR ČR je v letošním roce nutné doložit u některých žádostí usnesení
zastupitelstva obce o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace.
V loňském roce jsme požádali o dotaci na bývalé KOVO, tuto jsme obdrželi a bude realizována
v letošním roce. Současně MMR vypsalo další dotace, a jednou z nich, pro nás využitelnou, je
doplnění areálu bývalého KOVA o další vybavení a herní prvky. Proto se zastupitelé sešli na
pracovním zastupitelstvu dne 08. 02. 2019, celou záležitost společně podrobně projednali s projektanty
a se všemi zastupiteli. Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, zastupitelé se dohodli na termínu ZO dne
18. 02. 2019 v 11 hodin, tak, abychom byli usnášeníschopní a poté mohli zastupitelé s rodinami odjet
na prázdniny. Pokud dotaci obdržíme, bude akce realizovaná v návaznosti na tu předchozí dotaci,
kterou jsme již obdrželi, ale až v příštím roce.
Návrh Usnesení č. 2/4/II/2019 ze dne 18. 02. 2019
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019,
b) pověřuje starostku obce výkonem usnesení včetně podpisu souvisejících písemností.
Pro: 8 (Miroslav Brož, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Miroslav Klukavý, Richard Meistr,
Kamila Pešková, Ing. Lucie Šimůnková, Pavel Šťastný, Roman Zídek)
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Tisk č. 3 – Závěr
Starostka oznámila, že tímto je program dnešního 4. ZO vyčerpán a vyzvala zastupitele, zda mají něco
do diskuze – nikdo se nepřihlásil.
A protože jsou prázdniny a všichni chvátali domů, starostka pozvala přítomné na akce, které budou
v nejbližší době:
- 2. března se bude konat tradiční Masopust se zabijačkou,
- jarní úklid se bude letos konat před Velikonocemi 12. – 13. dubna,
- 14. dubna, v neděli, se budou konat v moštárně, jako každoročně, velikonoční dílny, které pro
Vás, již tradičně připravujeme.
Na pořádané akce jsou vždy na webu obce, na zastávkách zveřejněny letáky a také je dostáváte do
schránek, nebo jsou vyhlášeny obecním rozhlasem.
Starostka ještě jednou vyzvala zastupitele, zda mají něco do diskuze.
Dále starostka vyzvala k diskuzi občany.
A)
B. K. Sice nevím, jaký to byl bod programu, ale chtěl bych podrobný zápis.
B)
M. K. má pár věcí k Malé Hleďsebi:
1) Solení
Na setkání s občany bylo domluveno, že se zde nebude solit. Přestala se solit alej, a v obci je to štěrk
se solí, co se používá. Bylo by dobré, kdyby se opět požíval pouze štěrk. Projede zde cca 5 aut za den
a ta nejsou schopná rozjezdit tu silnici tak, aby ta sůl udělala tu práci jakou udělat má.
2) Spojovací cesta Malá Hleďsebe x Drmoul
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Již několik let je cesta ve špatném stavu. Již několik let si vlastním štěrkem upravuje cestu před svým
domem. Požadoval, aby se cesta vyštěrkovala a nějak se to vyřešilo s napojením na asfaltovou cestu,
která vede z Drmoulu, že je to tam zase absolutně zničené.
Starostka – touto věcí se zabýváme, jsou vypsané konkrétní dotace na konkrétní věci, ale na tuto cestu
ne. Začali jsme to již řešit s Pozemkovým fondem. Až bude trochu počasí, vyznačí se přesně, kudy
cesta povede, aby lidi nejezdili jinudy, než vede cesta. Už jsem také o tom jednala s panem P., slíbil
spolupráci.
C)
R. Ch. – při návaznosti na opravy cest - cesta kolem několika domů, kde bydlí, je také rozbitá.
Starostka – tato cesta je letos v programu, že se bude opravovat.
Starostka poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásné prázdniny a ukončila v 11,21
hodin zasedání zastupitelstva.

……………………………………..
Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
starostka obce Velká Hleďsebe

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lucie Šimůnková: ……………………………………

dne: …………………………………..

Kamila Pešková: ……………………………………

dne: …………….…………………….
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