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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného 
dne 18. 10. 2022 od 17.00 hodin 

Ustavující zasedání ZO Obora 
 
Přítomni:   Josef Alexa, Václav Barák, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Aleš Havíř,  
                    Petr Havíř, Radmila Malachová 
 

Omluveni:  - 

Hosté:           - 

 

Bod I. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Obora (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 
hodin dosavadním starostou obce Josefem Alexem (dále jako „předsedající“).  
 
Na začátku zasedání předal starosta obce všem členům zastupitelstva obce osvědčení 
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, se konalo 
do 15 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 
hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 v 16.00 hodin, žádný návrh nebyl podán). 
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 
Obora zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a sice od 8. 10. 2022. 
Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním 
rozhlasem. 
 

Bod II. Ověření počtu přítomných zastupitelů 

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu 7 členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 
 

Bod III.      Jmenování a odsouhlasení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Bednáře a pana Aleše Havíře, 
zapisovatelkou paní Jaroslavu Dobiášovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování. 
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Návrh usnesení č. 33/2022: 
Zastupitelstvo obce Obora určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Bednáře a pana Aleše 
Havíře, zapisovatelkou paní Jaroslavu Dobiášovou. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  4        PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  3 
Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno. 
 

Bod IV.  Složení slibu zastupitelů obce Obora 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu. Zároveň upozornil, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle § 55 zákona č. 491/ 2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající citoval slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích: ,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Obora a jejích občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky." Poté předsedající vyzval přítomné členy 
zastupitelstva, aby svůj slib stvrdili pronesením slova: ,,slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu, viz Příloha č. 1. 
Žádný člen zastupitelstva slib neodmítl, ani jej nesložil s výhradou. 
 

Bod V.  Schválení, popř. doplnění programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu programu: 
 
Návrh usnesení č. 34/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují následující program zasedání: 
 
  1. Zahájení  
  2. Ověření počtu přítomných zastupitelů  
  3. Jmenování a odsouhlasení zapisovatele a ověřovatelů zápisu / § 95 odst.  
      1. zákona o obcích / 
4.  Složení slibu zastupitelů obce Obora 
5.  Schválení, popř. doplnění programu 
6.  Volba starosty a místostarosty 
    a) určení počtu místostarostů 
    b) určení, které funkce budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné 
    c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
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    d) volba starosty 
    e) volba místostarosty 
7.  Zřízení finančního, kontrolního, sociálního a kulturního výboru 
    a) určení počtu členů finančního, kontrolního, sociálního a kulturního výboru 
    b) volba předsedy finančního výboru 
    c) volba předsedy kontrolního výboru 
    d)volba předsedy sociálního a kulturního výboru 
    e) volba členů finančního výboru 
    f) volba členů kontrolního výboru 
    g) volba členů sociálního a kulturního výboru 
8.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
9.   Schválení smlouvy s Městem Boskovice ohledně sociálních služeb  
10. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s EG.D a.s. 
11. Příprava rozpočtu na rok 2023 
12. Schválení pověření starosty obce přijímat rozpočtová opatření bez omezení 
13.  Různé -  akce 2022 /drakiáda, ochotnické divadlo z Pamětic, rozsvícení vánočního  
                      stromu s Mikulášem/ 
14.  Závěr 

 
Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno. 
 

Bod VI.      Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů:  
Předsedající podal návrh, aby se volil pouze jeden místostarosta. Před hlasováním 
byla zastupitelům dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné nebylo vzneseno, stejně 
jako žádný jiný návrh. 
 
Návrh usnesení č. 35/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují zvolení jednoho místostarosty. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 35/2022 bylo schváleno. 
 

b) určení, které funkce budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné: 
Předsedající navrhl, aby v návaznosti na ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, nebyli pro výkon funkcí členové zastupitelstva uvolněni. Před 
hlasováním byla zastupitelům dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné nebylo 
vzneseno, stejně jako žádný jiný návrh. 
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Návrh usnesení č. 36/2022: 
Zastupitelé obce Obora určují v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, že pro výkon všech funkcí budou členové zastupitelstva neuvolněni. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno. 
 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatoval, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí 
zastupitelé obce schválit. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy 
zastupitelstva vloženy do připravené hlasovací urny; následně předsedajícím 
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání 
zkontrolovat. Žádné návrhy na tajnou volbu nebyly podány. 
 
Návrh usnesení č. 37/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno. 
 

d) volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty obce. 
Člen zastupitelstva Aleš Havíř navrhl zvolit do funkce starosty Josefa Alexu. Žádný další 
návrh nebyl podán. Před hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své 
stanovisko; žádné nebylo sděleno. 
 
Návrh usnesení č. 38/2022: 
Zastupitelé obce schvalují do funkce starosty obce Obora Josefa Alexu. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno. 
 

e) volba místostarosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty 
obce. Předseda Josef Alexa navrhl zvolit do funkce místostarosty Jaroslavu 
Dobiášovou. Žádný další návrh nebyl podán. Před hlasováním byla přítomným dána 
možnost sdělit své stanovisko; žádné nebylo sděleno. 
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Návrh usnesení č. 39/2022: 
Zastupitelé obce schvalují do funkce místostarosty obce Obora Jaroslavu Dobiášovou. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno. 
 

Bod VII.      Zřízení finančního, kontrolního, sociálního a kulturního výboru 

 
a) určení počtu členů finančního, kontrolního, sociálního a kulturního výboru 

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle § 117 
odst.2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jelikož funkční období 
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelé obce určují počet členů výboru, který musí být lichý dle § 117 odst. 3 
zákona o obcích, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy podle 
§ 119 odst. 1 zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné 
osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona 
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemohou být starosta nebo 
místostarosta obce ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadě (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor, sociální 
a kulturní výbor, přičemž každý z nich by měl 3 členy. Jiný návrh nebyl podán. Před 
hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své stanovisko; žádné nebylo 
sděleno. 
 
Návrh usnesení č. 40/2022: 
Zastupitelé obce schvalují finanční výbor, kontrolní výbor, sociální a kulturní výbor. 
Všechny výbory budou tříčlenné. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno. 
 

b) volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Předseda obce Josef Alexa navrhl zvolit do funkce předsedy 
finančního výboru Jiřího Bednáře. Žádný další návrh nebyl podán. Před hlasováním 
byla přítomným dána možnost sdělit své stanovisko; žádné nebylo sděleno. 
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Návrh usnesení č. 41/2022: 
Zastupitelé obce schvalují do funkce předsedy finančního výboru Jiřího Bednáře. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno. 
 

c) volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Předseda obce Josef Alexa navrhl zvolit do funkce předsedy 
kontrolního výboru Radmilu Malachovou. Žádný další návrh nebyl podán. Před 
hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své stanovisko; žádné nebylo 
sděleno. 

 
Návrh usnesení č. 42/2022: 
Zastupitelé obce schvalují do funkce předsedy kontrolního výboru Radmilu 
Malachovou. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno. 
 

d) volba předsedy sociálního a kulturního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
sociálního a kulturního výboru. Předseda obce Josef Alexa navrhl zvolit do funkce 
předsedy sociálního a kulturního výboru Aleše Havíře. Žádný další návrh nebyl podán. 
Před hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své stanovisko; žádné nebylo 
sděleno. 

 
Návrh usnesení č. 43/2022: 
Zastupitelé obce schvalují do funkce předsedy sociálního a kulturního výboru Aleše 
Havíře. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno. 
 

e) volba členů finančního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. 
Předseda obce Josef Alexa navrhl zvolit Václava Baráka a Petra Havíře. Žádný další 
návrh nebyl podán. Před hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své 
stanovisko; žádné nebylo sděleno. 
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Návrh usnesení č. 44/2022: 
Zastupitelé obce schvalují za členy finanční komise Václava Baráka a Petra Havíře. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  5            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    2 
Usnesení č. 44/2022 bylo schváleno. 

 
f) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního 
výboru. Předseda obce Josef Alexa navrhl zvolit Jiřího Bednáře a Petra Havíře. Žádný 
další návrh nebyl podán. Před hlasováním byla přítomným dána možnost sdělit své 
stanovisko; žádné nebylo sděleno. 
 
Návrh usnesení č. 45/2022: 
Zastupitelé obce schvalují za členy kontrolní komise Jiřího Bednáře a Petra Havíře. 

 
Výsledek hlasování: 
PRO:  5            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    2 
Usnesení č. 45/2022 bylo schváleno. 
 
  g) volba členů sociálního a kulturního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálního a 
kulturního výboru. Předseda obce Josef Alexa navrhl zvolit Jiřího Bednáře a Radmilu 
Malachovou. Žádný další návrh nebyl podán. Před hlasováním byla přítomným dána 
možnost sdělit své stanovisko; žádné nebylo sděleno. 
 
Návrh usnesení č. 46/2022: 
Zastupitelé obce schvalují za členy sociální a kulturní komise Jiřího Bednáře a Radmilu 
Malachovou. 

 
Výsledek hlasování: 
PRO:  5            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    2 
Usnesení č. 46/2022 bylo schváleno. 
 

Bod VIII.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
                    zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve 
výši uvedené v návrhu usnesení č. 47/2022, a to ode dne 19. 10. 2022. Před 
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hlasováním byly podány návrhy na výši odměn, zastupitelé neuplatnili žádná 
stanoviska. 
 
Návrh usnesení č. 47/2022: 
Zastupitelé obce Obora v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.2. písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., viz Příloha č. 2. 
 
Zastupitelé obce Obora v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu 2 či více funkcí (předseda/člen výboru) se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 3 odměn 
stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích (předseda 
výboru nebo komise, člen výboru nebo komise). 
Zastupitelé obce Obora v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 
poskytovat od následujícího dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 19. 10. 2022. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude mu odměna náležet ode 
dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude jim 
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

 
Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 47/2022 bylo schváleno. 

 
Bod IX.      Schválení Smlouvy s městem Boskovice ohledně sociálních 
                   služeb 

 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Smlouvou o příspěvku na financování 
služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do 
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023. Smlouva se týká 
zajištění financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Boskovice. Příspěvek obce Obora 
na rok 2023 činí 10 800 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 
12. 2023.  Předsedající nechal poté hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 48/2022: 
Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální 
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních 
služeb okresu Blansko pro rok 2023.  
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Výsledek hlasování: 
PRO:  7            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 48/2022 bylo schváleno. 
 

Bod X.       Schválení Smlouvy č. PR- 001030079168/001-ENGB o smlouvě  
                   budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D.a.s.   
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Smlouvou č. PR-001030079168/001-
ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční 
soustavy na p. č. 254/1, 474 v katastrálním území Obora u Boskovic; s firmou EG.D, 
a.s. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha: situační snímek plánovaného umístění 
distribuční soustavy / stavba má název ,,Obora, kabel NN Flieger“. 
Předsedající poté nechal hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 49/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Smlouvu č. PR-001030079168/001-ENGB o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční soustavy na par. 
č. 254/1, 474 v katastrálním území Obora u Boskovic/ s firmou EG.D, a.s. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  0            PROTI:    7     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 49/2022 nebylo schváleno. 
 

Bod XI.        Příprava rozpočtu na rok 2023 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s přípravou rozpočtu na rok 2023 
/předpokládané investice, např. energie, odpadní vody, zateplení MŠ Obora, kulturní 
dům, žádosti o dotace,…/. 
 

Bod XII.       Schválení pověření starosty přijímat rozpočtová opatření  
                     bez omezení 
 
Předsedající navrhl schválení pověření starosty přijímat rozpočtová opatření bez 
omezení. Poté nechal hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 50/2022: 

Zastupitelé obce Obora schvalují v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce 
Obora k přijímání jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: bez 
omezení. 
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Výsledek hlasování: 
PRO:  5            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    2 
Usnesení č. 50/2022 bylo schváleno. 
 

Bod XIII.       Různé 

V tomto bodě se projednalo: 
-  akce 2022 /drakiáda, ochotnické divadlo z Pamětic, rozsvícení vánočního stromu  
    s Mikulášem/ 

 

Bod XIV.      Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Obora v 19.30 hodin. 

 

Zapisovatel:      Jaroslava Dobiášová     ……………………………………………………… 

 

Ověřovatelé:     Jiří Bednář                     ………………………………………………………. 

 

                            Aleš Havíř                      ………………………………………………………. 

 

Starosta obce:  Josef Alexa                     ………………………………………………………. 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven 19. 10. 2022 

                                                                     

                                                                      Razítko obce: 

 

Přílohy k zápisu: 

Příloha č. 1 – Slib zastupitelů obce Obora 

Příloha č. 2 –  Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Příloha č. 3 – Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence  

Příloha č. 4 – Smlouva č. PR-001030079168/001-ENGB o smlouvě budoucí s EG.D,a.s. 

 

 


