Zápis z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce Archlebov konaného dne 3.7.2017
v 19:00 hod v zasedací místnosti obřadní síně na hasičce
Ověřovatelé zápisu: H.Hrbotická, T.Hořava
Zapisovatel: M.Kopřivová
Přítomno: 8
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva obce dle §69 odst.2 zákona o obcích
3. Kontrola usnesení
4. Způsob volby starosty a místostarosty
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Ad 1)
Místostarosta zahájil schůzi v 19:00 hodin. Přivítal přítomné zastupitele. Konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Ad 2)
Místostarosta přivítal pana M.Hroudného, který je náhradník za Ing.O.Ždánského, který odstoupil
z funkce starosty i člena ZO Archlebov dne 19.6.2017.
Pan Marek Hroudný složil slib člena Zastupitelstva obce Archlebov.
Místostarosta přečetl navržený program. Navrhl ověřovatele zápisu paní H.Hrbotickou a pana
T.Hořavu. Zapisovatele zápisu M.Kopřivovou.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 395/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e program dnešního zasedání, ověřovatelé zápisu:
Hrbotická Hana, Hořava Tomáš, zapisovatelka pí Kopřivová
Ad 3)
Usnesení z minulého zasedání ZO přečetl místostarosta obce Archlebov pan Miroslav Jarolík.
Ad 4)
Místostarosta M.Jarolík navrhuje stanovení počtu uvolněných členů ZO:
1 uvolněná funkce – starosta
2 neuvolněné funkce – místostarostů
Nikdo neměl námitky ani připomínky.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 396/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e funkci starosty jako uvolněnou
Místostarosta M.Jarolík navrhuje veřejnou volbu funkcionářů obce Archlebov. Nikdo neměl
námitky.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 397/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e veřejnou volbu při volbě funkcionářů

Ad 5)
Volba starosty:
Paní H.Bekerová navrhuje na funkci starosty pana Miroslava Jarolíka. Nikdo neměl námitky.
Hlasování:
pro – 7 (HB,HH,AH,DH,TH,JB,MH)
proti – 0
zdržel se – 1(MJ)
Usnesení 398/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov v o l í starostou obce Archlebov Miroslava Jarolíka
Ad 6)
Volba místostarostů:
Starosta obce Archlebov pan Miroslav Jarolík navrhuje na funkci 1.místostarosty pana Jana
Buchlovského. Nikdo neměl námitky.
Hlasování:
pro – 7 (HB,HH,AH,DH,TH,MJ,MH)
proti – 0
zdržel se – 1(JB)
Usnesení 399/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov v o l í 1.místostarostou obce Archlebov Jana Buchlovského
Starosta obce Archlebov pan Miroslav Jarolík navrhuje na funkci 2.místostarosty pana Antonína
Hrbotického. Nikdo neměl námitky.
Hlasování:
pro – 7 (HB,HH,JB,DH,TH,MJ,MH)
proti – 0
zdržel se – 1(AH)
Usnesení 400/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov v o l í 2.místostarostou obce Archlebov Antonína Hrbotického
Ad 7)
Starosta navrhuje měsíční odměnu pro místostarosty ve výši 5.000,-- Kč pro každého, poprvé za
měsíc červenec 2017.
Hlasování:
pro – 7(HB,HH,JB,DH,TH,MJ,MH)
proti – 0
zdržel se – 1 (AH)
Usnesení 401/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e měsíční odměnu místostarostům ve výši 5.000,Kč pro každého z nich, poprvé za měsíc červenec 2017
Starosta navrhuje upravit složení výborů obce Archlebov takto:
 Finanční výbor:
Ing. Romana Dejdarová – předsedkyně
Hana Bekerová, Marek Hroudný – členové
pro – 7 (HB,HH,AH,MJ,DH,JB,TH)
proti – 0
zdržel se – 1 (MH)
Usnesení 402/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov
sc h va l u j e
předsedu a členy finančního výboru: ing.
Dejdarová Romana – předsedkyně, Bekerová Hana – člen, Hroudný Marek – člen
 Kontrolní výbor:
Hana Hrbotická – předsedkyně
Tomáš Hořava, Bc.Petr Šťastný – členové
Hlasování:
pro – 6 (HB,AH,MJ,DH,JB,MH)
proti – 0
zdržel se – 2 (HH,TH)
Usnesení 403/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e předsedu a členy kontrolního výboru: Hrbotická
Hana – předseda, Hořava Tomáš – člen , Bc. Šťastný Petr – člen
 Kulturní výbor:
Dana Hovězáková – předsedkyně
Tomáš Hořava, Jan Buchlovský, Antonín Hrbotický – členové
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0

Usnesení 404/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e předsedu a členy kulturního výboru: Hovězáková
Dana – předsedkyně, Hořava Tomáš – člen, Buchlovský Jan – člen, Hrbotický Antonín – člen
Starosta navrhuje vyplácet odměny ve stejné výši jako doposud. Předseda výboru – 1.000,-- Kč,
člen výboru, který je členem ZO – 250,-- Kč. Vyplácet od července 2017. Nikdo neměl námitky ani
připomínky.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 405/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e měsíční odměnu předsedovi výboru ve výši
1000,-Kč a pro člena výboru 250,-Kč, odměny se vyplácí pouze členům zastupitelstva, odměny se
vyplácí poprvé za měsíc červenec 2017
Starosta požádal členy ZO Archlebov o pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
Obce Archlebov. Nikdo neměl námitky ani připomínky.
Hlasování:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení 405/17/Z30:
Zastupitelstvo obce Archlebov s c h v a l u j e pověření starosty ke schvalování rozpočtových
opatření
Starosta pan M.Jarolík přečetl vyjádření JUDr.Vokála, který byl zaslán Mgr. H.Zabadalové, právní
zástupkyni Obce Archlebov ohledně nabídky na vyklizení nepovolené skládky na soukromých
pozemcích občanů obce Archlebov. Starosta konstatuje, že Mgr. H.Zabadalová zpracuje dopis a
zašle k vyjádření.
Pan P.Machálek se dotazuje, zda o této situaci vědí všichni majitelé soukromých pozemků pod
skládkou odpadů na Bohuckách. Domnívá se, že by se měla svolat schůzka s vlastníky a jednat
s nimi.
Pan M. Doležel se dotazuje, zda obec Archlebov provozuje skládku. Starosta odpověděl, že ne. Dále
se pan M.Doležel dotazuje, koho zastupuje JUDr.Vokál. starosta odpověděl, že jednoho z vlastníků
pana L.Kučeru.
Pan H. Pospíšil, nesouhlasí s tím, aby Obec Archlebov uklízela cizí odpad na cizích pozemcích.
Aby se Obec Archlebov neúměrně zadlužila do budoucna.
Pan P. Machálek se domnívá, že někdo kdo nemá v obci Archlebov trvalý pobyt ani nemovitost
nemá právo rušit jednání ZO.
Starosta seznámil členy ZO Archlebov s nabídkou pojištění odpovědnosti zastupitelů:
 firma Česká pojišťovna a.s. – 8.444 Kč / ročně
Krytí 5 mil Kč za škodu na zdraví a ostatní krytí 1 mil Kč, spoluúčast 1 000,-- Kč
 firma Kooperativa – 3.750,-- Kč ročně
Krytí 5 mil Kč za škodu na zdraví a ostatní krytí 5 mil Kč, spoluúčast 2 500,-- Kč
Starosta konstatuje, že jednání se odloží na příští zasedání ZO.
Ad 8)
Pan P.Machálek konstatuje, že pracovníci firmy, která prováděla rekonstrukci vodovodního řadu
odvezli přebytečnou zeminu z výkopů, ale nyní po dešti zemina ve výkopech sedá. Navrhuje,
oslovit firmu, aby zeminu doplnila.
Pan P.Machálek informuje o možnosti požádat o dotaci na hřiště nebo tělocvičnu. Podmínkou je,
aby se to využívalo pro vyučování TV ve škole.
Paní H.Bekerová žádá o schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště u školy.

Pan J.Müller informoval členy ZO o provádění oprav výtluků. Není spokojený, jak firma výtluky
opravovala. Domnívá se, že jsou to zbytečně vydané peníze. Dále konstatuje, že pracovníci obce –
VPP nebo na veřejnou službu nepracují jak mají. V obci není uklizeno.
Paní Zemanová poukazuje na nepořádek a hluk z podnikatelské činnosti v části obce „U Rybníčku“.
Pan H.Pospíšil požaduje odhlasovat poplatky – ukládání materiálu nebo odpadu na veřejných
prostranstvích, parkování automobilů na veřejných komunikacích apod.
Pan J.Müller upozorňuje na nepořádek v okolí nemovitostí pana M.Kobzy.
Pan J.Müller upozorňuje na slabý tlak vody v obci Archlebov, konstatuje, že by se s vodou mělo
šetřit. Starosta konstatuje, že vodovodní řád provozuje Vak Hodonín. Zjistí se u firmy, zda jsou
problémy s vodou v obci.
Pan S.Sopůch konstatuje, že občas přestane fungovat čerpadlo a tím se sníží tlak vody.
Pan P.Machálek informuje, že hřiště u školy se zatím nezavlažuje, ale TJ Sokol Archlebov činí
všechny kroky, aby přivedly vodu z lokality „Podsečí“ a mohlo se hřiště zavlažovat.
Ad 9)
Usnesení
Ad 10)
Schůze byla ukončena ve 20:10 hodin.

Miroslav Jarolík

____________________
starosta obce

Jan Buchlovský

____________________
1. místostarosta obce

Antonín Hrbotický ____________________
2. místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu: Hrbotická Hana
Hořava Tomáš

Zapsáno: v Archlebově dne 12.7.2017

____________________
____________________

