Zápis ze zasedání ZO v Jetřichově
Datum 31.3. 2020 pomocí prostředků komunikace na dálku
(videokonference) - zahájení 18,00 hod. – Ukončení 18,30 hod.
Ověřovatelé zápisu: paní Soňa Pallová, paní Ing.Petra Jansová
Online přítomni členové ZO: Gorgan J., P. Zelená, S. Pallová, Ing P.Jansová, M.Abely,
M.Abely, L.Šimonová, K.Prouza - připojen po projednání 1. bodu v 18,09 hod
Nepřítomní členové ZO:
Přítomni občané: bez veřejnosti
Zapisovatel: Ing. Marta Hopjanová (přítomna online)
Program jednání: Zahájení zasedání zastupitelstva
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu ZO Jetřichov
3. Změny pravidel rozpočtového provizoria

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Pan starosta zahájil v 18,00 zasedání ZO Jetřichov. Oslovil online připojené zastupitele a
pracovnici obce.
Připojeni byli: Soňa Pallová, Petra Zelená, Ing. Petra Jansová, Lenka Šimonová, Miroslav
Abely, Josef Gorgan, Ing. Marta Hopjanová
Pan starosta informoval:
Zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Jetřichov zveřejněna v souladu se zákonem. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Usnesením č. 274 ze dne 23. 3. 2020, rozhodla vláda o přijetí krizového opatření. Tímto
usnesením bylo s účinností od 24. 3. 2020 od 0:00 po dobu trvání krizového stavu uloženo
územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České
republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné a to prostředky
komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v
reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní
přítomnosti je tímto vyloučena.
Proto byla na úřední desce úřadu vyvěšena informace o změně místa a způsobu a změně
programu zastupitelstva obce.
Nezbytnost konání tohoto ZO je způsobena tím, že stávající rozpočtové provizorium obce
je schváleno do 31.3.2020 a proto je nutné k přijetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stavu projednat bod „Změny pravidel rozpočtového provizoria“, který bude v
souladu s vyvěšenou změnou na ZO zařazen.
Toto zasedání se tedy koná pomocí videokonference. Připojeno k této videokonferenci je 6
zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Dále je připojen jeden zaměstnanec
obecního úřadu.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhnul schválit jako ověřovatele zápisu paní Pallovou Soňu a paní Ing.Petru
Jansovou. Zároveň určil jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou. Poté dal o tom
hlasovat. Postupně oslovoval přítomné zastupitele: vyslovte pak prosím jméno a případnou
připomínku. Připomínky nebyly vzneseny a všichni přítomní zastupitelé souhlasili.
znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Soňu Pallovou a paní
Ing.Petru Jansovou, jako zapisovatelku paní Ing. Martu Hopjanovou. /schváleno 6-ti
hlasy/.

2. Schválení programu ZO dne 31.3. 2020
Pan Gorgan seznámil ZO s návrhem programu.
Z důvodu, že schvalování rozpočtu není v této situaci možné, byly body:
3.Rozpočet pro rok 2020
4.Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2022;
z programu vyškrtnuty
A byl zařazen nový bod
Změny pravidel rozpočtového provizoria
Aktuální program tedy bude
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu ZO Jetřichov
3. Změny pravidel rozpočtového provizoria
Zeptal se, zda má někdo připomínky k takto sestavenému programu?
Postupně oslovoval přítomné zastupitele: vyslovte pak prosím jméno a případnou
připomínku.
(Nikdo z 6. připojených zastupitelů neměl připomínky)
Následně s k online zasedání ZO připojil i Karel Prouza.
Pan starosta přečetl návrh usnesení.
znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje program s těmito body:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu ZO Jetřichov
3. Změny pravidel rozpočtového provizoria
Pan starosta postupně oslovoval přítomné zastupitele: vyslovte pak prosím jméno a sdělte,
zda jste pro, proti nebo jste se zdrželi hlasování.
/schváleno 7 -mi hlasy/.

3. Změny pravidel rozpočtového provizoria
Zastupitelé měli možnost se s návrhem úprav rozpočtového provizoria platného od
1.4.2020 dopředu seznámit. Změnou oproti původně schválenému je prodloužení doby
jeho platnosti a výslovné uvedení možnosti čerpat finanční prostředky na krizová opatření
Pan Starosta se zeptal, zda má někdo připomínky k takto sestavenému rozpočtovému
provizoriu?
Postupně oslovoval přítomné zastupitele: vyslovte pak prosím jméno a případnou
připomínku.
Ing. Petra Jansová se zeptala, na jak dlouho bude rozpočtové provizorium platit. Pan
Gorgan odpověděl, že do schválení rozpočtu pro rok 2020 a otázal se paní Hopjanové, jak
je to v zákoně. V této situaci nelze dost dobře odpovědět, protože současná nouzová
nařízení platí tak, že rozpočet nelze schválit do konce nouzového stavu.
Soňa Pallová měla dotaz k budoucímu schvalování standardního rozpočtu ohledně
pokrácení částky na školu, která je v současnosti uzavřená. Pan Gorgan odpověděl, že
krácení rozpočtu není na pořadu dne, protože rozpočet neschvaluje a situace na odpověď
není dost přehledná. Paní Jansová Petra řekla, že školy sice stojí a jsou zavřené, ale
probíhají opravy, jsou rozběhnuté nákupy pomůcek a proto by řešila krácení rozpočtu školy
až někdy na konci září. Situace je zatím nepřehledná.
Pan starosta přečetl návrh usnesení. Postupně oslovoval přítomné zastupitele: vyslovte pak
prosím jméno a sdělte, zda jste pro, proti nebo jste se zdrželi hlasování.
Znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Jetřichov schvaluje úpravu rozpočtového provizoria pro rok 2020
(přílohou usnesení), které bude platné do schválení rozpočtu pro rok 2020.
/schváleno 7 -mi hlasy/.

Závěr
Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným za účast.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce :

Soňa Pallová

…………………………

Ing.Petra Jansová

…………………………

Josef Gorgan

………………………….

