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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MĚŇANY 

č. 7/22 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Měňany konaného dne 15. 11. 2022 

v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Měňany 92, Měňany 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19:40 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo 

přítomno všech 7 osob. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalo-

vací kvórum činí 4 hlasy. 

Přítomní zastupitelé: Ing. Miroslav Douša (starosta obce), Ondřej Tetter (místostarosta), Luboš 

Novák, Tomáš Šlégr, Jiří Fanta, Jiřina Říhová, Petr Němec. 

Nepřítomný zastupitel: --- 

Přítomná veřejnost: Petr Drlík, Jana Drlíková, Milan Svoboda (dorazil v průběhu zasedání).  

 

Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu. 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu 

Návrh usnesení: 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Ing. Miroslav Douša, 

starosta obce a předsedající. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Jiří Fanta a Jiřina Říhová. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 



Obec Měňany 

Měňany č.p. 92, 267 27 Liteň 

IČ: 00 23 35 79 

www.menany.eu 

 

2 

Schválení, popř. doplnění programu jednání 

Návrh programu: 

1. Volba členů jednotlivých výborů. 
2. Schválení jednacího řádu zastupitelstva. 
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. 
4. Schválení souhlasného prohlášení. 
5. Rozpočtové opatření č. 9 – na vědomí. 
6. Pověření oddávajících zastupitelů. 
7. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku. 
8. Schválení akce „Rozsvícení vánočního stromu“. 
9. Různé, diskuse. 

Předsedající navrhl doplnění bodu „schválení plánu inventur“.  Další návrh na doplnění progra-

mu zasedání nebyl vznesen.  

Následně bylo hlasováno o programu zasedání. 

1. Volba členů jednotlivých výborů. 
2. Schválení jednacího řádu zastupitelstva. 
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. 
4. Schválení souhlasného prohlášení. 
5. Rozpočtové opatření č. 9 – na vědomí. 
6. Pověření oddávajících zastupitelů. 
7. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku. 
8. Schválení akce „Rozsvícení vánočního stromu“. 
9. Schválení plánu inventur. 
10. Různé, diskuse. 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení: 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 
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1. Volba členů jednotlivých výborů 

a. Volba členů finančního výboru 
V diskusi vystoupil předseda finančního výboru a jako členy navrhl paní Jiřinu Říhovou a pana 

Tomáše Vilguse. 

Návrh usnesení č. 1a/7/22: 

Členové finančního výboru byli zvoleni Jiřina Říhová a Tomáš Vilgus. Výbor bude fungovat ve 

složení Jiří Fanta (předseda), Jiřina Říhová (člen), Tomáš Vilgus (člen). 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1a/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

b. Volba členů kontrolního výboru 
V diskusi vystoupila předsedkyně kontrolního výboru a jako členy navrhla pana Luboše Nováka 

a Tomáše Šlégra. 

Návrh usnesení č. 1b/7/22: 

Členové kontrolního výboru byli zvoleni Luboš Novák a Tomáš Šlégr. Výbor bude fungovat ve 

složení Jiřina Říhová (předsedkyně), Luboš Novák (člen), Tomáš Šlégr (člen). 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1b/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

c. Volba členů výboru části obce Tobolka 
V diskusi vystoupil předseda výboru části obce Tobolka a jako členy navrhl paní Romanu Su-

chomelovou a pana Jana Macháčka. 

Návrh usnesení č. 1c/7/22: 

Členové výboru části obce Tobolka byli zvoleni Romana Suchomelová a Jan Macháček. Výbor 

bude fungovat ve složení Petr Němec (předseda), Romana Suchomelová (členka), Jan Macháček 

(člen). 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1c/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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d. Volba členů kulturního výboru 
V diskusi vystoupil předseda kulturního výboru a jako členy navrhl paní Ing. Šárku Čálkovou a 

pana Milana Sudíka. 

Návrh usnesení č. 1d/7/22: 

Členové kulturního výboru byli zvoleni Ing. Šárka Čálková a Milan Sudík. Výbor bude fungovat ve 

složení Luboš Novák (předseda), Ing. Šárka Čálková (členka), Milan Sudík (člen). 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1d/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

e. Volba členů výboru veřejného pořádku 
V diskusi vystoupil předseda výboru veřejného pořádku a jako členy navrhl pana Václava Samce 

a pana Jaroslava Pišvejce. 

Návrh usnesení č. 1e/7/22: 

Členové výboru veřejného pořádku byli zvoleni Václav Samec a Jaroslav Pišvejc. Výbor bude 

fungovat ve složení Tomáš Šlégr (předseda), Václav Samec (člen), Jaroslav Pišvejc (člen). 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1e/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

f. Odměna členů výborů 
V diskusi vystoupil starosta a navrhl jmenované členy, kteří nejsou členy zastupitelstva obce 

Měňany odměnit symbolickou částkou ve výši 1 000,- Kč / rok. Po dobu volebního období 2022-

2026. 

Návrh usnesení č. 1f/7/22: 

Jmenovaní členové, kteří nejsou členy zastupitelstva obce Měňany budou po dobu volebního 

období 2022-2026 za výkon svojí funkce odměněni částkou 1 000,- Kč za jeden rok. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1f/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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2. Schválení jednacího řádu zastupitelstva. 
Zastupitelstvo projednalo návrh jednacího řádu zastupitelstva. Předsedající vyzval zastupitele 

k podání připomínek, ale žádná nebyla vznesena. 

Návrh usnesení č. 2/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje navrženou podobu jednacího řádu. Tímto usnesením se ruší předchozí 

jednací řády zastupitelstva a výborů. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. 
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 

1008/3 v katastrálním území Měňany.  

Návrh usnesení č. 3/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Dis-

tribuce, a. s. na pozemku parc. č.  1008/3 v katastrálním území Měňany a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

4. Schválení souhlasného prohlášení. 
Starosta informoval zastupitele o projednávaných souhlasných prohlášeních o průběhu hranic 

na pozemcích parc. č. 184/2 a parc. č. 17/2 v katastrálním území Tobolka a parc. č. 17/1, 17/2 a 

50/2 v katastrálním území Měňany.  

a. Schválení souhlasného prohlášení o průběhu hranic na pozemku parc. č. 184/2 

Návrh usnesení č. 4a/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení o průběhu hranic na pozemku parcelní číslo 

184/2 v katastrálním území Tobolka. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem souhlasného 

prohlášení. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 4a/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

b. Schválení souhlasného prohlášení o průběhu hranic na pozemku parc. č. 17/2 

Návrh usnesení č. 4b/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení o průběhu hranic na pozemku parcelní číslo 17/2 

v katastrálním území Tobolka. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlá-

šení. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4b/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

c. Schválení souhlasného prohlášení o průběhu hranic na pozemcích parc. č. 17/1, 17/2 a 
50/2 

Návrh usnesení č. 4c/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení o průběhu hranic pozemků parc. č. 17/1, 17/2 a 

50/2 s pozemkem parc. č. 1008/1 v katastrálním území Měňany. Zastupitelstvo pověřuje staros-

tu podpisem souhlasného prohlášení. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4c/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

5. Rozpočtové opatření č. 9 – na vědomí. 
Starosta dal na vědomí rozpočtové opatření č. 9.  

Návrh usnesení č. 5/7/22: 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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6. Pověření oddávajících zastupitelů. 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo některé z členů výkonem funkce oddávajícího 

pro volební období 2022-2026. V diskusi vystoupil Luboš Novák a vyjádřil zájem o jmenování do 

funkce. Proti jeho návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ani jiné návrhy. 

Návrh usnesení č. 6/7/22: 

Zastupitelstvo obce Měňany pověřuje výkonem funkce oddávajícího v obci Měňany pro volební 

období 2022-2026 pana Luboše Nováka. Případnými náhradníky zůstávají starosta, či místosta-

rosta obce, v souladu s §11a zákona č. 301/2000 Sb. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

7. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku. 
Starosta informoval zastupitele o projednávané smlouvě.  

Návrh usnesení č. 7/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku s paní Janou Eszenyo-

vou. Příspěvek se vztahuje na dvě osoby a je v celkové výši 1 998,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

8. Schválení akce „Rozsvícení vánočního stromu“. 
Starosta spolu s předsedou kulturního výboru informoval ostatní zastupitele o pořádání akce 

„Rozsvícení vánočního stromečku“. V rozpravě vystoupil místostarosta a zastupitelstvu přednesl 

požadavek občanů části obce Tobolka o pořádání akce a umístění Vánočního stromečku na To-

bolce u místní kapličky (poblíž č. p. 13.).  

Stromeček pro pořádání akce poskytne obci paní Přibylová.  

Návrh usnesení č. 8/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje pořádání akce „Rozsvícení vánočního stromečku“ ve Měňanech i na 

Tobolce. První akce se bude konat v sobotu 26.11 od 17:00 na Tobolce u místní kapličky. Druhá 

akce se bude v sobotu 3.12 od 17:00 ve Měňanech u obecního úřadu.  

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 8/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

9. Schválení plánu inventur 
Předsedající informoval ostatní zastupitele o navrženém plánu inventur na rok 2022. Inventurní 

komisi navrhnul ve složení Luboš Novák (předseda), Jiří Fanta (člen) a Tomáš Šlégr (člen).  

Návrh usnesení č. 9/7/22: 

Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2022 a navrženou inventurní komisi ve složení Lu-

boš Novák (předseda), Jiří Fanta (člen) a Tomáš Šlégr (člen).  

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/7/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

10. Různé, diskuse. 
 
V diskusi vystoupil pan Milan Svoboda s dotazem na opravu chodníku před jeho domem. Zastupi-

telstvo se zavázalo, že opravu asfaltového povrchu spojí s nejbližší možnou akcí, kdy v obci bude 

přítomná příslušná technika. 

Starosta obce informoval o tom, že paní Pospíšilová již nebude nadále od příštího roku vykonávat 

funkci kronikářky. Starosta obce dosavadní kronikářce poděkoval za dlouholetou tvůrčí práci pro 

obec a požádal pana Jiřího Fantu o převzetí funkce kronikáře. Pan Fanta funkci přijal. 

Starosta dále informoval o možnostech stávajícího rozhlasového zařízení a možnosti zřízení SMS 

rozhlasu a o možnosti bezplatně vyzkoušet aplikaci Munipolis. Zastupitelstvo pověřilo starostu 

přípravou podkladů pro zřízení SMS rozhlasu v rámci stávajícího systému. Možnost vyzkoušení 

aplikace byla odsunuta na příští rok. 

Starosta dále informoval zastupitelstvo o nadcházejících prezidentských volbách a o povinnosti 

zřídit volební komisi do 4.12.2022. 

Starosta přednesl požadavek pana Václava Kryma na vytvoření zpevněné komunikace v ulici smě-

řující k jeho domu. Zastupitelstvo ohledně tohoto bodu vedlo zevrubnou debatu. Vzhledem 

k finančním možnostem obce bylo jednání o tomto bodu posunuto na jaro 2023. 

V diskusi dále vystoupil pan Fanta a vyřkl svůj návrh na revitalizaci místní uličky. 

Pan Fanta dále vyjádřil obavu o stavu Boroviček (místního lesa) a navrhl, aby obec občanům na 

základě smlouvy umožnila samotěžbu. K tomuto bodu nebylo prozatím přijato žádné stanovisko, 

neboť vedení obce již zahájilo jednání s firmou, která by byla schopna zmíněnou problematiku vy-

řešit. 
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Starosta pověřil kulturní výbor o vytvoření návrhu harmonogramu společenských akcí pro následu-

jící rok 2023. 

Starosta pověřil výbor veřejného pořádku o zajištění úklidu kolem obecního hřiště a zazimování 

vybavení hřiště. 

Starosta pověřil předsedu výboru části obce Tobolka, aby ve spolupráci s místostarostou zajistil 

dokončení akce oplocení vodní nádrže. 

Závěr 

Termín příštího zasedání zastupitelstva je úterý 20. prosince 2022 od 18.00 hod v zasedací míst-

nosti obecního úřadu. 

 

Ve Měňanech dne 15. listopadu 2022  

 

Zapsal: Ing. Miroslav Douša 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Fanta a Jiřina Říhová 

Podpisy: 

 

Starosta: Ing. Miroslav Douša 

Podpis: 


