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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MĚŇANY 

č. 8/22 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Měňany konaného dne 21. 12. 2022 

v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Měňany 92, Měňany 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno ve 20:15 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: Martina Mottlová (účetní) 

1. Zahájení, schválení zápisu ze zasedání z 15.11.2022 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podobu zápisu z minulého zasedání ze dne 15.11.2022. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

2. 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 č. 2/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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3. Schválení, popř. doplnění programu jednání 
V diskusi vystoupil starosta a navrhl program jednání doplnit o bod: „schválení dodatku č. 2 ke 

smlouvě o převzetí odpadu“ se společností AVE CZ odpadové hospodářství a navrhl tento bod 

zařadit jako 7. v programu. Předsedající vyzval zastupitele k hlasování. 

Hlasování o schválení doplnění programu: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Závěr: 

Bod „schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadu“ byl přidán do programu zasedání a 

byl zařazen jako bod č. 7. Následně proběhlo hlasování o programu jednání. 

Návrh programu: 

1. Schválení zápisu ze zasedání z 15.11.2022. 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení programu zasedání. 

4. Schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu. 

5. Schválení předběžné ceny za odběr tepla na rok 2023. 

6. Schválení dodatku ke smlouvě o odpadech s firmou Rumpold. 

7. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadu. 

8. Schválení dodatku ke smlouvě s firmou STRABAG a.s. 

9. Schválení smlouvy o poskytování služeb outsourcingu. 

10. Projednání novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2023. 

11. Schválení DPP se zastupiteli. 

12. Schválení souhlasného prohlášení. 

13. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičních příspěvků – kultura. 

14. Schválení příspěvku na výstavbu ČOV. 

15. Smlouva o dodávce tepla – na vědomí. 

16. Schválení dotace divadelního předplatného pro důchodce na rok 2023. 

17. Schválení minimální ceny prodeje obecní pozemků. 

18. Rozpočtové opatření č. 10. 

19. Projednání prodloužení honitby 

20. Různé, diskuse. 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/8/22: 

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen jednomyslně tak, jak je uvedeno shora. 

4. Schválení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu. 
V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2025. Na pokyn předsedajícího v diskusi dále 

vystoupila účetní a zodpověděla konkrétní dotazy jednotlivých zastupitelů. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet v paragrafovém znění na rok 2023 jako přebytkový. Příjmy by 

měly činit 6 242 989,- Kč a výdaje 5 457 088,- Kč + 785 901,- Kč financování úvěru.  

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na 2024-2025. 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na hospodářskou činnost na rok 2023 a Střednědobý výhled 

rozpočtu na 2024-2025. 

Hlasování o schválení rozpočtu a středně dobého výhledu: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

5. Schválení předběžné ceny za odběr tepla na rok 2023. 
V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům návrh předběžné ceny za odběr tepla 

pro rok 2023. Vzhledem k rostoucím cenám paliva a elektrické energie dochází k navýšení ceny 

cca o 18 % v prvním pásmu, cca o 20 % ve druhém pásmu a cca o 23 % ve třetím pásmu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje plánovanou cenu tepelné energie pro rok 2023, takto: 

• Odběr v 1. pásmu do 1800 kWh   1,70 Kč bez DPH, 1,87 Kč s DPH 

• Odběr v 2. pásmu do 7999 kWh   1,50 Kč bez DPH, 1,65 Kč s DPH 

• Odběr v 3. pásmu od 8000 kWh   1,30 Kč bez DPH, 1,43 Kč s DPH 

Hlasování o schválení předběžné ceny za odběr tepla na rok 2023: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

6. Schválení dodatku ke smlouvě o odpadech s firmou Rumpold. 
V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům dodatek smlouvy o odpadech 

s firmou Rumpold. Cena za svoz odpadů bude oproti roku 2022 navýšena cca o 19 %. Zastupitel-

stvo obce se dohodlo, že pro následující rok 2023 nebude měnit vyhlášku o místních poplatcích 

(ze dne 29.11.2021) a ponechá poplatek za komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2022. 

Zastupitelstvo obce se zavázalo, že v průběhu příštího roku bude apelovat na občany a pokusí 

se je motivovat k redukování celkového množství vyprodukovaného odpadu a třízení recyklova-

telného odpadu a bioodpadu. Obec posílí kapacitu nádob na tříděný odpad (především plast) u 

hřiště, u bytovky a na Tobolce.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o odpadech s firmou Rumpold a pověřuje starostu 

jeho podpisem. 

Hlasování o schválení dodatku ke smlouvě: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

7. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadu. 

V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům dodatek smlouvy o převzetí odpadu 

s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. Předmětem dodatku je navýšení ceny za ukládání vel-

koobjemového odpadu na skládce Stašov. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadu. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu podpisem dodatku. 

Hlasování o schválení dodatku ke smlouvě: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

8. Schválení dodatku ke smlouvě s firmou STRABAG a.s. 
V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům dodatek smlouvy o méněpracích 

s firmou STRABAG a.s. Dodatek smlouvy byl vyhotoven na základě zaměření skutečného prove-

dení stavby při realizaci akce „oprava obecní komunikace“ a snižuje celkovou cenu díla o 

298.648,18,- Kč (bez DPH). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou STRABAG a.s. Zastupitelstvo pověřuje sta-

rostu podpisem dodatku. 

Hlasování o schválení dodatku ke smlouvě: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

9. Schválení smlouvy o poskytování služeb outsourcingu. 
V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům novou smlouvu o poskytování služeb 

outsourcingu vztahující se k provozu spisové služby. Systém bude rozšířen o požadované modu-
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ly, dle aktuálně platné legislativy (především dle zákona č.499/2004 Zákon o archivnictví a spi-

sové službě a dle Národního standardu). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytování služeb outsourcingu s firmou Asseco Solution, 

a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Hlasování o schválení smlouvy: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

10. Projednání novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2023. 
V diskusi vystoupil starosta obce a představil zastupitelům novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce upravuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 

v částkách, dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Konkrétně: 

Funkce Jméno odměna 

Neuvolněný starosta Ing. Miroslav Douša 31 841,- Kč 

Neuvolněný místostarosta Ondřej Tetter 28 656,- Kč 

Neuvolněný předseda finančního výboru Jiří Fanta 3 183,- Kč 

Neuvolněný předseda kontrolního výboru Jiřina Říhová 3 183,- Kč 

Neuvolněný předseda výboru veřejného pořádku Tomáš Šlégr 3 183,- Kč 

Neuvolněný předseda kulturního výboru Luboš Novák 3 183,- Kč 

Neuvolněný předseda výboru části obce Tobolka Petr Němec 3 183,- Kč 

Odměna bude poskytována od 1.1.2023. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 

člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budou-

cích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do přísluš-

né funkce.  

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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11. Schválení DPP se zastupiteli. 
Starosta informoval zastupitele o projednávaných smlouvách.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o provedení práce s níže uvedenými zastupiteli na níže uvede-

né činnosti: 

Tomáš Šlégr distribuce volebních lístků 

Jiří Fanta vedení kroniky 

Ing. Miroslav Douša kácení dřevin a výroba štěpky 

Ondřej Tetter kácení dřevin a výroba štěpky 

Petr Němec kácení dřevin a výroba štěpky 

Tomáš Šlégr kácení dřevin a výroba štěpky 

Luboš Novák kácení dřevin a výroba štěpky 

Hlasování o schválení smlouvy: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

12. Schválení souhlasného prohlášení. 
Starosta informoval zastupitele o projednávaném prohlášení o průběhu hranic na pozemcích 

parc. č. 1073/2 a parc. č. 1073/3 v katastrálním území Měňany.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné prohlášení o průběhu hranic pozemků parc. č. 1073/2 a parc. 

č. 1073/3 v katastrálním území Měňany. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem souhlasné-

ho prohlášení. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 12/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

13. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku – kultura. 
Starosta informoval zastupitele o projednávaných smlouvách.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 2/2022 v celkové výši 999,- Kč, smlouvu č. 3/2022 v celkové 

výši 1 864,- Kč a smlouvu č. 4/2022 v celkové výši 900,- Kč. 
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Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 13/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

14. Schválení příspěvku na výstavbu ČOV. 
Starosta informoval zastupitele o projednávané žádosti na příspěvek.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na výstavbu ČOV v č. p. 34 ve výši 15 000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 14/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

15. Smlouva o dodávce tepla – na vědomí. 
Starosta informoval zastupitele o změnách v projednávané smlouvě. 

Usnesení č. 15/8/22: 

Zastupitelstvo bere na vědomí smlouvu o dodávce tepla 

16. Schválení dotace divadelního předplatného pro seniory na rok 2023. 
Zastupitelstvo projednalo výši dotace a dohodlo se, že pro následující rok 2023 ponechá ve 

stejné výši jako doposud, a to 1 000,- Kč na jedno občana pobírajícího starobní důchod.  

V diskusi vystoupila paní Říhová s dotazem, zda-li se příspěvek bude vztahovat pouze na diva-

delní představení nebo obecně na kulturní akce. Na dotaz reagoval starosta a upřesnil, že se 

příspěvek bude vztahovat na kulturní akce, nejen na divadelní představení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na kulturní akce pro seniory na rok 2023. Seniorovi, který do-

loží náklady na kulturní představení a doloží doklad o proplacení, budou náklady na základě ve-

řejnoprávní smlouvy proplaceny do výše 1 000,- Kč 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 16/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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17. Schválení minimální ceny prodeje obecních pozemků. 
Starosta informoval zastupitele o projednávaném záměru, připomněl, že obec již několik let 

prodává své pozemky pod cenou za částku 500,- Kč/m2 a navrhl obecní pozemky v intravilánu 

obce prodávat za cenu min. 1 000 Kč/m2.  

Zastupitelé diskutovali nad projednávaným návrhem a výsledná cena byla navýšena na koneč-

ných 1 500,- Kč/m2. Následně proběhlo hlasování. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo se usneslo, že od 1.1.2023 bude prodávat obecní pozemky v intravilánu obce za 

minimální cenu 1 500,- Kč/m2. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 17/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

18. Rozpočtové opatření č. 10 – na vědomí. 
Starosta dal na vědomí rozpočtové opatření č. 10.  

Usnesení č. 18/8/22: 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 

19. Projednání prodloužení honitby. 
Starosta informoval zastupitele o projednávaném záměru.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení honitby s Honebním společenstvem Vinařice. 

Hlasování: 

Pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

Usnesení č. 19/8/22: 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

20. Různé, diskuse. 
Předmětem diskuse byla nepovolená těžba dřeva, která v předchozích dnech probíhala 

v místním lese (tzv. Borovičkách). 

Zastupitelstvo se dohodlo, že vedení obce pro zájemce o samotěžbu připraví návrh smlouvy a 

určí pověřenou osobu, která bude dohlížet nad řádným průběhem samotěžby. 
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Závěr 

Termín příštího zasedání zastupitelstva nebyl stanoven. Předpokládá se konec ledna 2023. 

 

Ve Měňanech dne 21. prosince 2022  

 

Zapsal: Ing. Miroslav Douša 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Fanta a Jiřina Říhová 

Podpisy: 

 

Starosta: Ing. Miroslav Douša 

Podpis: 


