obec MšeckéŽehrovice
Zasfupitelstvo obce MšeckéŽehrovice

Zápis

z ustavujícíhozasedán í Zastupitelstva obce MšeckéŽehroviceo
konaného dne 31. října 2018 od 18:00 hodin.

zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce MšeckéŽeltovice (dále téžjako ,,zastupitelstvo") bylo
zahájeno v 18,00 hodin dosavadní starostkou obce Romanou Metelkovou (,,dále jako
,,předsedající").

Před zahájením zasedání bylo členůmzastupitelsfua obce (při prezenci) předáno osvědčenío
zlolent členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 4911200l Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některýcň zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval a, že zasedtíníbylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném znéní,konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podaní návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 22.10.2018, žádný návrh nebyl podan). Informace podle § 93 odst. l zékona o
obcích byla na uřední desce Obecního úřadu Mšecké Žehrovice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018 Současně byla zveřejněna
i na,,elektronické uřední desce" (příloha 3).

Předsedající schůze dáte zprezenčnílistiny přítomných členůzastupitelswa (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členůzastupitelstva (z celkového počtu sedmi zastupitelů),
takže zastllpitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
,<

§lpžení slibu členy zastr"lpitels8a
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složeníslibu. Před složenímslibu předsedající upozomila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutísložit slib nebo složeníslibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č, 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákoni,
v platném znění).

Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zékona o
obcích ,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na §vou čest a svědomí, že svoji funkci
budu lykonávat svědomitěo v zájmu obce Mšecké Žehrovice a jejích občanůa řídit se
Ustavou a zákony Ceské republiky." a jmenovité vyzvala přítomnéčleny zastupitelstva ke
složeníslibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha 2)
Žaany člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib

s

výhradou.

určeníověřovatelů a zarrisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Miroslava Štafka a Ivanu Durdovou
zapisovatelem Zdeřka Janouška. K návrhu nebyly vzneseny žádnéprotinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice určuje ověřovateli ztipisu Miroslava Štal*a a Ivanu
Durďovou a zapisovatelem Zďeňka Janouška.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1 ltylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

schválení orogramu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozváŇou, předanou
členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:

Zastupitelsno obce MšeckéŽehrovice schvaluje núsledujícíprogram ustavujícího
zasedání:

I)

Votba starosty a místosúarosty
o určenípočtu místostarostů
. určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
o určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
o volba staros§
o volba místostarosty

o
o
o
o

zílzeniíinančníhoa kontrolního qýboru
určenípočtu členůvýborů
volba předsedy íinančníhovýboru
volba předsedy kontrolního výboru

.
o
il)

volba čIenůfinančníhovýboru
volba členůkontrolního výboru

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)

ilD

Diskuse

IV)

Závér

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Proti 0

Zdrželi se

0

ry !!?{,§t gta.ř{}gÉy;

rčenípelčtu nríst+starosÉni :
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Z řad občanůi zastupitelů byl vznesen návrh na zvolení více místostarostů. Kolem návrhu se
vznesla diskuse, do které se zapojilo i zastupitelstvo. Předsedající konstatovala, že obeckterá
má do 600 obyvatel, nepotřebuje více místostarostů. Předsedající proto navrhla usnesení a
nechala o něm zastupitelstvo obce hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice schvtililo zvolení jednoho místostarosý.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3
Usnesení č. 3 bvlo schváleno.
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Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zakona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko, Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určenízpůsobu volby starosty a místostarosty:

že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotliv/mi členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací umy, následně budou předsedajícím spočítrány a případným členůmzastupitelstva
bude umožněno qýsledek sčítránízkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žaane návrhy nebyly podány.
Předsedajícíkonstatovala,
a

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádnéhokandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. Ojednotliqých
kandidátech bude hlasováno vpořadí, vjakém byli navrženi, přičemžpo platném zvolení
konkrétního kandidáta j iž nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na ťunkci staros§ a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstva Romana Metelková navrhla zvolit do funkce
starostky Romanu Metelkovou. Před hlasováním byla ďána možnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádne stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí starostkou obce Romanu Metelhovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdňelise 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Po zvolení starostky (převzala) pokračovala starostka ve vedení zasedáru (dále vedena jako
,rpředsedající"),

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva kpodávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Zastupitelstvo obce navrhuje zvo|it do funkce místostarosty
Zďeňka Janouška nebo Mgr. Pavlínu Skleničkovou. První byl do funkce navržen Zdeněk
Janoušek. Předsedající tedy navrhuje volit a hlasovat do funkce místostaros§ nejdříve pana
Zdeřka Janouška. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí místostarostou Zdeňka Janouška
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdňe|i se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Předsedající Úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zŤíďit finančnía kontrolní výbor
[§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm. l) zékona o obcích], neboť funkčníobdobí výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původníhozastupitelstva. Zastupitelstvo
urČuje poČet ČlenŮ výboru, který musí by.t lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanČnía kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou byt členovézastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můžebl.t jen
Člen zastupitelswa (§ 117 odst. 4 zákona oobcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemŮŽe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpoČtovéa ÚČetní práce na obecním úřadu (§ 1 1 9 odst. i zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zŤídilo íinančnívýbor a kontrolní výbor, přičemž
kažďý znichbude mít tři členy.
Na základě jiného návrhu zastupitele Mgr. Pavlíny Skleničkové,navrhla předsedající hlasovat
o možnosti zřídit ťtnančnívýbor, který by měl 5 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice xři1ujefinančnívýbor, který bude mít 5 členů.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 4 Zdrželi se 0
{-sEcasuEr{ č. 7 g,tt*z,§c} scšav$šgse*.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice zřizujeJinanční výbor a kontrolní uýbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdňelise 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančníhoqýboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávaní návrhů na funkci předsedy íinančního
výboru. Byly podany následující návrhy: Předsedající navrhla zvoLit do funkce předsedy
finanČníhovýboru Mgr. Pavlínu Skleničkovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelŮm i přítomn;ým občanůmsdělit své stanovisko. Žadné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice volí předseďou ftnančníhouýboru Mgr. Pavlínu
skleničkovoa.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrže|i se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Františka Náprstka. Před hlasováním byla ďána možnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice volí předsedou kontrolního výboru Františka
Núprstka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se l
Usnesení č. 10 bvlo schváleno.

Volba členůfinančníhoa kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančníhovýboru. Bylo podano spoustu návrhů ze sttarty občanůi ze sttarty zastupitelstva.
Předsedající navrhla zsrolit členem finančníhovýboru Ivanu Durdovou a Ivetu Bláhovou.
Dále navrhla z-lolit členem konholního výboru Ing. Tomáše Bačkovského a p. Milana
Zázvorku..

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mšecké Žehrovice volí čteny ftnančníhouyboru rvanu Durdovou a
Ivetu Bláhovou.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrže|i se 2
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice
Bačkovského a Milana Zázvorku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

volí členy kontrolního výboru Ing.

Zdňelise

Tomáše

0

Bod III - Bozhodnutí o odměnách za l"ýkon funkcí neuvolněnÝch členůzastupitgl_stv,a:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členůmzastupitelstvabyla v souladu s § 72 zékona o
obcích a nařízenívlády č. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev,
vplatném zněnÍ, poskytována měsíčníodměna ve výši 1000,- Kč a to ode dne 1. 11. 2018.
Předsedající navrhl téžměsíčníodměnu zavýkon funkce místostarosty obce ve výši 15300,Kč (§ 77 odst,2 zákona o obcích) a to ode dne 1. 11.2018. Zavýkon funkce předsedy
výboru zastupitelstvave výši 1500,- Kč měsíčně, ato ode dne l. 11.2018. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Proběhla diskuse, jak ze strany občanů,tak zastupitelstva. Ze stran občanůbylo navrženo
ponechat výše odměň za funkci zastupitele, tak jako v minulém volebním období. Většina

obČanŮ, ale s navýšením odměn neměla problém. Proto se předsedající rozhodla navrhnout
usnesení a nechat ojeho usnesení hlasovai.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 72 a § 84 odst 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví oďměnu za uýkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve uýši
ru00,, KČ měsíčně.Odměna bude poskytovúna oďe dne 1. lL 2018 a v případě náhraďníka
ode dne prvního zasedúní zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrže|i se 2
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zúkona o
obcích stanoví oďměnu zo výkon funkce mísiostarosty jako neivolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 15300,- Kč měsíčně.Odměna bude poslEtována ode dne 1. 11.
2018.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti 0

ZdržeLi se 0

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm n) zókona o
obcích stanoví odměnu za uýkon funkce přeďseďy výboru zastupitelstva ve výši 1500,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne l. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Předsedající dáIe navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích určilo, že v případě souběhu odměn za qýkon funkce neuvolněným členem
zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce poskýovány odměny ve ýši
nejvyŠŠÍ
odměny. Odměny se nebudou sčítat.V případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát bude odměna náležet ode dne složeníslibu. V případě personální zmény v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy
qýboru, člena výboru) bude odměna náležetode dne zvolení do této funkce.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce MšeckéŽehrovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) ztíkona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhoďnutí zastupitelstva
náleŽÍ nejvyššíodměna. V případě nastoupení núhradníkana uvolněný mandát buďe
odměna nóležet ode ďne složeníslibu. V případě personální změny v obsazení jednotliuých
funkcÍ, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru,
člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výstedek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zitňeli se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod IV - Diskuse
Nově zvolená starostka obce poděkovala zahlasy ve volbách. Poděkovala za podporu, které si velmi
váží.Popřála všem nově zvoleným zastupitelům mnoho sil, s přráním uvědomění, aby nové
zastupitelstvo pracovalo pro občany. Poslráním zastupitelstva je služba občanům.
Předsedajíc

i požádala zastupitele, aby se krátce představili. Následně všichni zastupitelé seznámili

přítomné občany ve struěnosti se sqým životopisem.

Pan Libotovský poděkoval za riznorodost názoru celého zastupitelstv a

i

rozdíInost v samotném

hlasoviání.

Pan Zázvorka vyjádřil nizor na nedůstojný přístup obce k oslavám 100 let vyročízaložení
republiky. Zfuoveí žádá o povolení výsadby lípy u kabin fotbalového hřiště, které bude spojeno
s akcí pro děti,,SVATOMARTINOVSKÁ drakiáda."
Paní starostka uvítá každé(včasné)organizováni akce. Souhlasí s výsadbou lípy aráda se společně
zvolenýrn zastupitelstvem takové akce zúčastní.
Dále pan Zázvorka žáďá o možnost založení veřejné (anonymní) diskuse na stránkách obce.
Paní starostka odpověděla, že se tím bude spolu z nově zvoleným zastupitelstvem zaobirat.
Starostka osobně (mezi zastupiteli je jen zastupitel a nemůžese vyjadřovatkzaložení diskuse na
stránkách obce i zaně) zastávánázor, že anonymně zcelaurčitě diskuse NE.
Dále pan Zázvorka žáďá o častějšíkonání veřejných zaseďání zastupitelstva.
Paní starostka odpověděla, že zasedání se konají dle potřeb zastupitelstva.
Dále žádá pan Zázvorka o rychlou nápravu a odstranění vad a nedodělků na akci ,,Obnova kostela
sv. Martina v obci MšeckéŽehrovice.
Paní starostka odpověděla, že v protokolu o předání dokončeného díla je v soupisu vad a nedodělků
stavebním dozorem vše zapsáno. Vady a nedodělky se odstraní.
Dále žádá pan Zázvorka o zřizeru mateřské školky v obci.
Paní starostka odpověděla, že nejdříve je nutno postarat se o budovu obecního uřadu výměnou nové
střešní krl.tiny (střecha je ve špatném stavu, zatéká). Na výměnu střešníkrytiny je jížprojektová
dokumentace a obec se pokusí zajistit vhodnou dotaci. Dále je důležitésehnat vhodné dotace na akci
,,kanalizace v Lodenicioo a i když je školka s nárůstem novým občánkůpotřeba, bohužel se
v současnédobě, není možnéz důvodu financí školkou zaobírat.
s nově

Pan Ing. Tomáš Bačkovský žádá o zveřejňování zápísiz veřejných zasedárttna stráŇách obce.
Paní starostka nemá problém po vyhotovení zápisů s jejich zveřejňováním.
Dále se pan Bačkovs\ý dotazoval zastupitelstva proč a z jakého konkrétního důvodu jsou proti
některým navrhovaným členůmdo finančníhovýboru.
Paní starostka odpověděla, že každý ze zastupitelů můžesvobodně a demokraticky vyjádřit svŮj
nánor na to, s kým by rád spolupracoval a s klým ne.
Dále pan Bačkovský žádáo častějšíkonání veřejných zasedéní zastupitelstva.
Paní starostka odpověděla, že zasedální se konají dle potřeb zastupitelstva.
Paní Vack ová požáďala o informovanost zastupitelstv a z jejíchpracovních schůzek.
Paní starostka se obává, že ďéIat zápisy z pracovních schůzek a pak je zveřejňovat není vhodné.
Myslí si, že se najde jiný způsob, jak informovat občany o zámérech zastupitelstva.
Pan Radek Cech žádá o informace ohledně obnovy kostela. Zajimala ho úprava interiéru a cena za
vymalování kostela.
Paní starostka odpověděla, že obnova kostela byla I. etapou prací na kostele. Dalšíetapou bude
odvodnění, dodělrání vchodoqýchmíížía vymalování interiéru.Každá práce na kostele sv. Martina

,,ktetý je evidovanou kultumí památkoď' je povolena porrze na zékladézávazného stanoviska
památkářů. Vymalovat kostel bude povoleno najaře 20t9.
Pana Cecha zajímala cena, za kterou bude kostel vymalován.
Paní starostka bohužel netuší, za jakou cenu se bude kostel malovat. Obec nechá na jaře od
vhodných firem na vymalování udělat rozpočty a pak bude veřejnost o ceně informovat.
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za účastna ustavuj í cím zase ďání.

Předsedající ukončila zaseďání zastupitelstva v 19:25 hodin.

přílohv zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Listina prokazující složeníslibu členůzastupitelstva obce

3)

Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedánípodle § 93 odst.

Zápis byl lyhotoven dne:

I zákonao obcích

7.Iistopadu 2018

Zapisov atel: Zdeněk Janoušek

Ověřovatelé: Ivana Durdová

Starostka:

Razítko obce:

dne 7.listopadu 2018

Miroslav Šteret

dne 7.listopadu 2018

Romana Metelková

dne 7. listopadu

2018 .ffi..
_"

Příloha č.2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce MšeckéŽehroviee clne 31.
prokazujícísloženíslibu člena zastupitelstva olrce

10.

2018- l-istina

Slib

člena zastupitelstva obce.

,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanůařídítse Ústavou azákony Českérepubliky" [§ 69 odst. 1
zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení:

Romana Metelková
zdeněk Janoušek
Ivana Durdová
Iveta Bláhová

pavlína skleničková
František Náprstek
Miroslav Stáfek
V obci MšeckéŽehrovice,31.

Podpis:
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PříIoha č. 1
Zápisuz ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce MšeckéŽehrovice dne 31. 10. 2018
prezenčnílistina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Romana Metelková
zdenék Janoušek
Ivana Durdová
Iveta Bláhová

pavlína skleničková
František Náprstek
Miroslav Stáfek

Podpis:
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