Zápis z 1. mimořádného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV
konaného dne 29. 1. 2019 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Mukařov
Přítomni:

P. Březina, PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, J. Douša, R. Hegyi, JUDr. J. Klimentová (příchod
19:10), T. Kouba, MVDr. P. Mádr, R. Semanský, M. Veselý, Ing. H. Zákoucká
Bc. F. Chrpa, Mgr. O. Jakob, Ing. D. Navrátilová, Ing. P. Zima

Omluveni:
Veřejnost:
viz. prezenční listina
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Rudolf Semanský v 19 05 hod. přivítáním přítomných
zastupitelů. Zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu a následně odsouhlasilo předložený návrh
bodu programu. Poté určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel: Bc. L. Podroužková, DiS.

Ověřovatelé: J. Douša, K. Čadilová

Program:
1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o poplatku za komunální odpad, a Obecně závazná vyhláška
č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mukařov.

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o poplatku za komunální odpad, a Obecně závazná
vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Mukařov.
Před diskuzí o bodu uvedeném v programu vznesl MVDr. Mádr připomínku, kterou vyjádřil nesouhlas s pracovními
poradami zastupitelstva obce Mukařov. Pracovní porada zastupitelů se konala před zasedáním zastupitelstva od 18:00
hodin, MVDr Mádr se jí účastnil jen v počáteční fázi. Po oznámení programu jednání s ním vyjádřil nesouhlas a zároveň
měl v úmyslu si průběh porady nahrávat na vlastní záznamové zařízení, aniž by o tom dopředu informoval ostatní
účastníky jednání. O tom, že si diskusi nahrává, se zastupitelé dozvěděli až na přímý dotaz starosty. Poté, co se několik
přítomných zastupitelů proti nahrávání ohradilo, MVDr. Mádr z jednání odešel. Po svém návratu v 19:00 uvedl, že
poradám zastupitelstva není důvod, neboť vše se má řešit na veřejném zasedání zastupitelstva. Pokud se porady budou
konat, má z nich být pořízen záznam.
p. Semanský uvedl, že o tomto lze vést diskusi, ale v případě zvukového záznamu by měli přítomní souhlasit.
MVDr. Mádr prohlásil, že v takovém případě se odmítá jednání účastnit.
p. Semanský uvedl, že je to samozřejmě jeho právo, nicméně na poradách nejsou přijímána žádná usnesení a ani to
dle zákona o obcích není možné. Porady slouží k předjednání bodů, případně seznámení s názory zastupitelů.
MVDr Mádr uvedl, že všechna jednání zastupitelstva musí být ze zákona veřejná. Pro neveřejná jednání zastupitelstva
musí být pádný důvod.
p. Semanský zopakoval, že se nejednalo o zasedání zastupitelstva, ale pracovní jednání.
Ing. Doležel: právo všech zastupitelů je svolávat pracovní porady zastupitelstva.
p. Douša citoval doporučení MV ČR ve věci pracovních porad zastupitelstva, že mohou být využívány v případě, je-li
třeba se s určitými záležitostmi předem neformálně seznámit, aby následně konané zasedání zastupitelstva obce
mohlo proběhnout řádně, v přiměřeném trvání a bez komplikací.
PhDr. Čadilová doplnila, že pokud by veškerá jednání zastupitelů musela být veřejná, zastupitelé by si de facto ani
nemohli posílat informace po e-mailech.
MVDr. Mádr následně požádal, aby mu bylo sděleno, jaké rozhodnutí se přijalo na pracovní poradě zastupitelstva.
p. Semanský nebylo přijato žádné usnesení ani rozhodnutí.
PhDr. Čadilová uvedla, že proběhlá diskuse byla o tom, jak má zastupitelstvo postupovat v některých administrativních
záležitostech. Jelikož p. Mádr odešel, tyto informace nemá. Pokud bude p. Čadilová požádána, informaci z jednání podá
v písemné formě.
PhDr. Čadilová – aktualizovala Obecně závaznou vyhlášku 2/2013 systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. Ministerstvo vnitra požaduje oddělení vyhlášky o systému nakládání s odpadem a vyhlášky o poplatku za
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komunální odpad, vyhlášku o systému nakládání s odpadem navíc doporučilo zjednodušit. Předkládané znění je
výsledkem konzultace s pověřeným oddělením MVČR.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov souhlasí s navrženým zněním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o
poplatku za komunální odpadu a tímto ji schvaluje.
Hlasování: pro: 10
P. Březina, PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, J. Douša, R. Hegyi, JUDr. J. Klimentová,
T. Kouba, R. Semanský, M. Veselý, Ing. H. Zákoucká
proti: 1
Mádr
zdržel se:
0
Usnesení č. 1/MZZ/2019 bylo přijato.
MVDr. Mádr z vlastní iniciativy odůvodnil, proč hlasoval proti. Uvedl, že dle jeho názoru zastupitelstvo a vedení obce
nevynaložilo dostatečné úsilí k zajištění alternativního řešení, neboli levnější firmy na svozu odpadu. Dalším důvodem je,
že nedostal potřebné informace k navrženým cenám.
JUDr. Klimentová vysvětlila, že nastavení poplatku – konečné ceny pro uživatele není v přímém vztahu k cenám, které
obec Mukařov platí svozové společnosti na základě cenové nabídky.
p. Semanský doplnil, že k navýšení o 5 % došlo jen u komunálního odpadu, ceny kopírují zvýšení od svozové
společnosti. U bioodpadu naopak došlo ke zlevnění, kdy svoz bioodpadu bude obec dotovat, aby občané byli motivováni
pořídit si nádoby na bio.
MVDr. Mádr uvedl, že k tomuto bodu měla proběhnout diskuse zastupitelů, nebo měl tyto informace obdržet před
hlasováním.
p. Semanský připomněl, že celý systém výpočtu poplatků se projednával a schvaloval na minulém zasedání, vyhláška,
kterou je nutno schválit, řeší pouze vlastní podmínky způsobu nakládání s odpadem. Následně se dotázal, zda p. Mádr
jednal s konkurenční svozovou firmou, jak slíbil na minulém zasedání, a jaký je výsledek tohoto jednání.
MVDr. Mádr odpověděl, že mu jeho známý z konkurenční firmy sdělil, že by ceny mohly být nižší. Zopakoval, že vedení
obce mělo vyvinout větší úsilí k zajištění levnějšího svozu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Mukařov
Hlasování: pro: 11

P. Březina, PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, J. Douša, R. Hegyi, JUDr. J. Klimentová,
T. Kouba, MVDr. P. Mádr, R. Semanský, M. Veselý, Ing. H. Zákoucká

proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/MZZ/2019 bylo přijato.

_______________________________________________________________________________________
Zasedání bylo ukončeno v 1925 hod.

Ověřovatelé:

.........................................
J. Douša
.........................................
PhDr. K. Čadilová

.........................................
Rudolf Semanský
starosta obce
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