Zápis
z jednání zastupitelstva obce Vinařice konaného dne 11.11.2010
přítomni:
Podubecký, Smrž, Duchoň, Fejfar, Knop
Program:
1. volba ověřovatelů
2. přesazení stromu
3. jednací řád obce
4. podpisový řád obce
5. členové kontrolního a finančního výboru
6. ustanovení výboru pro životního prostředí včetně jeho předsedy
7. usnesení o odměnách členů zastupitelstva
8. inventury 2010
9. osvětlení v obci
10. pověřený zastupitel pro jednání při pořizování územního plánu obce
11. vánoční stromek
12. Různé - brigáda v obci apod.
13. závěr
K jednotlivým bodům programu:
1. Starosta Petr Podubecký přivítal všechny přítomné na počátku zasedání navrhl
ověřovatele zápisu, a to Václava Smrže a Jiřího Duchoně. Návrh byl jednomyslně přijat.
2. Občan Jaroslav Peták přednesl zastupitelstvu svou stížnost týkající se nově vysazeného
listnatého stromu přímo u jeho pozemku (políčka) za obcí ve směru na Všeradice.
Domnívá se, že strom byl zasazen pravděpodobně přímo na jeho pozemek, nikoliv na
pozemek obce. Dále má obavy, že strom bude v budoucnu stínit na jeho pozemek a tím p.
Peták utrpí škodu na úrodě. Dále zde bude problém se spadaným listím. P. Peták tedy
požádal o odstranění stromu ze současného místa. Zastupitelstvo se jednomyslně usneslo,
že strom bude v nejbližší době přesazen o několik metrů dále od pozemku p. Petáka.
3. Starosta předložil ke schválení zastupitelstvu návrh jednacího řádu obce. Návrh byl přijat
všemi hlasy.
4. Starosta dále předložil ke schválení návrh podpisového řádu obce. Návrh byl přijat všemi
hlasy.
5. Předseda kontrolního výboru Marek Knop seznámil přítomné se jmény členů kontrolního
výboru – Martina Knopová a Robert Herman.
6. Předseda finančního výboru Pavel Fejfar seznámil přítomné se jmény členů finančního
výboru – Dagmar Fejfarová a Růžena Duchoňová.
7. Starosta navrhl ustanovení výboru pro životní prostředí, neboť tato oblast se úzce dotýká
práce zastupitelstva obce. Návrh byl jednomyslně přijat. Dále starosta navrhl, aby

předsedou tohoto výboru byl Jiří Duchoň. I tento návrh byl přijat všemi hlasy. Jiří Duchoň
funkci přijal a po krátké poradě oznámil, že členy výboru budou Václav Smrž a Pavel
Fejfar.
8. Starosta obce dále přednesl zastupitelstvu návrh na usnesení o odměnách členů
zastupitelstva. Podotkl, že odměny členů zastupitelstva byly po tři volební období téměř
stejné, jejich výše se měnila jen nepatrně. Návrh (viz příloha) byl přijat všemi hlasy.
9. Starosta navrhl provedení inventarizace majetku obce k prosinci 2010. Předsedou
inventarizační komise navrhl Marka Knopa s tím, že další 2 členy na úsek majetku obce a
2 členy na úsek majetku SDH Vinařice si zajistí. Návrh termínu průběhu inventarizace
včetně návrhu předsedy inventarizační komise byl přijat všemi hlasy.
10. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu veřejného osvětlení v obci navrhl Marek Knop, že na
nejbližším jednání zastupitelstva obce předloží cenovou nabídku na výměnu některých
osvětlovacích těles v obci.
11. Vzhledem k tomu, že skončením uplynulého volebního období také zanikl mandát
zastupitele pověřeného pro jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, je
nutné jeho nové jmenování. Starosta navrhl sebe stejně jako v předchozím případě. Návrh
byl přijat všemi hlasy.
12. Místostarosta navrhl zajistit vánoční strom na návsi u Jaroslava Šimka ze Tmaně s tím, že
by se za přiměřenou cenu zakoupil živý stromek s kořeny, který by byl trvale zasazen na
návsi. Návrh byl všemi přijat a Václav Smrž byl pověřen jeho realizací.
13. V sekci různé oznámil starosta, že při životních jubileích již nebude jubilantům vyhrávat
v místním rozhlase, neboť někteří občané si to nepřejí, v opačném případě je zvuková
produkce nekvalitní. Dále se zastupitelé dohodli, že v sobotu 13. 11.2010 se uskuteční
brigáda v obci, které se zúčastní členové zastupitelstva a členové SDH Vinařice. V rámci
brigády bud např. přesazen strom u pozemku p. Petáka, bude proveden úklid okolí obce ,
úklid hasičárny, bude vypuštěn rybník na návsi, vypuštění již nahlášeno na HZS do
Berouna, a následně bude provedeno vyčištění dna rybníka od rostlin a bude opraveno
stavidlo.
V samotném závěru jednání poděkoval starosta obce všem zastupitelům za aktivní přístup.

Zapsala: Eva Podubecká

Ověřili: Václav Smrž
Jiří Duchoň

starosta obce:

