Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek
konaného dne 15. listopadu 2010 od 19 hod.
v Dělnickém domě, Masarykova 359, Velký Osek
Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Pavel Drahovzal, RNDr. Vladimír Matuš, RNDr. Jakub
Munzar, Jiří Veselý, Jan Fagoš, Mgr. Michal Dupák, MUDr. Jan Kulhánek, Martin Koška, Ing.
Jiří Kurka
Omluvení členové zastupitelstva: -------------Den a doba konání zasedání: 15. listopadu 2010, 19:00 – 20:30.
Místo konání zasedání: velký sál Dělnického domu, Masarykova 359, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce Ing. Jiřím Ottou (dále jako „předsedající“).
Po zahájení konstatoval předsedající, že bylo členům zastupitelstva obce doručeno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 29. října 2010), žádný návrh nebyl podán. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) byla na úřední desce
Obecního úřadu obce Velký Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 3. listopadu 2010 do 15. listopadu 2010. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz příloha č. 1
tohoto zápisu) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s § 7 odst. 3 jednacím řádem zastupitelstva obce z 12. prosince
2006 konstatoval, že určil ověřovateli zápisu Mgr. Pavla Drahovzala a Martina Košku,
zapisovatelem je Vlastimil Hovorka.
3) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nejstaršího zvoleného člena
zastupitelstva Jiřího Veselého ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl 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 Velký Osek a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval pana Veselého ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz příloha č. 2 tohoto zápisu). Poté
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předsedající předal vedení zasedání nejstaršímu členovi zastupitelstva Jiřímu Veselému
(dále jen „předsedající“), který následně vyzval jmenovitě ostatní členy zastupitelstva ke
složení slibu. Předsedající zkonstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib
ani nesložil slib s výhradou.
4) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou doručenou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (viz příloha č.
1 tohoto zápisu). Pak vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají návrhy na doplnění
programu. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění, Mgr. Pavel Drahovzal
navrhl zařadit do programu zasedání před bod „Diskuse“ bod s názvem „Revokace
(zrušení) usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze zasedání 12. 10. 2010 o prodeji akcií
společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.“. Před hlasováním byli vyzváni členové
zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před
hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu na doplnění programu předneseného členem
zastupitelstva Mgr. Drahovzalem.
Usnesení č. ZO/1/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zařazení bodu „Revokace (zrušení) usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze zasedání 12. 10.
2010 o prodeji akcií společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.“ do návrhu programu
ustavujícího zasedání před bod „Diskuse“.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

Předsedající dal následně hlasovat o celém návrhu programu ustavujícího zasedání.
Usnesení č. ZO/2/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:
I. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
II. Zřízení kontrolního výboru, zřízení finančního výboru
a) zřízení a určení počtu členů kontrolního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) zřízení a určení počtu členů finančního výboru
d) volba předsedy finančního výboru
III. Zřízení jiných výborů
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a) zřízení a určení počtu členů výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky
b) volba předsedy výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a
spolupráci se spolky
c) zřízení a určení počtu členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
d) volba předsedy výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
e) zřízení a určení počtu členů výboru životního prostředí
f) volba předsedy výboru životního prostředí
IV. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
V. Revokace (zrušení) usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze zasedání 12. 10. 2010 o
prodeji akcií společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.
VI. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

5) Bod I - volba starosty a místostarosty:
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byli vyzváni členové
zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před
hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/3/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byli vyzváni
členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž
byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/4/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
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Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d) Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva RNDr. Vladimír Matuš navrhl zvolit do
funkce starosty Mgr. Pavla Drahovzala. Před hlasováním byli vyzváni členové
zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před
hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení ZO č. 5/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
starostou Mgr. Pavla Drahovzala, nar. dne 25. 10. 1981.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Po zvolení starosty převzal nový starosta Mgr. Pavel Drahovzal vedení zasedání (dále jen
„předsedající“).
e) Volba místostarosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty RNDr. Vladimíra Matuše. Před
hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh
předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/6/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
místostarostou RNDr. Vladimíra Matuše, nar. dne 9. 2. 1950.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

6) Bod II – Zřízení kontrolního, zřízení finančního výboru:
a) Zřízení a určení počtu členů kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit kontrolní výbor a
finanční výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční
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období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst.
3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 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 nemůže být starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, který bude mít 3 členy.
Kromě obvyklé činnosti kontrolovat dodržování právních předpisů obecním úřadem,
ostatními výbory, kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce, bude mít působnost
v oblasti bezpečnosti a dopravy, tj. činnost obecní policie, pořádek na veřejných
prostranstvích. Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh.
Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/7/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
kontrolní výbor;
II. schvaluje
zvolení 3 členů kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Volba předsedy kontrolního výboru
Dále předsedající navrhl po dohodě s druhou kandidující volební stranou „Občané
Velkého Oseku“, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Michal Dupák.
Ostatní 2 členy výboru bude zastupitelstvo volit nejpozději do 3 měsíců od konání
ustavujícího zasedání zastupitelstva, jelikož konkrétní obsazení všech členů není zatím
známo. Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný
jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/8/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. volí
předsedou kontrolního výboru
Mgr. Michala Dupáka, nar. dne 30. 4. 1979;
II. odkládá
volbu ostatních členů kontrolního výboru nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

c) Zřízení a určení počtu členů finančního výboru
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, který bude mít 3 členy.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
podílí se na přípravě rozpočtu a závěrečného účtu obce. Před hlasováním byli vyzváni
členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž
byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/9/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
finanční výbor;
II. schvaluje
zvolení 3 členů finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

d) Volba předsedy finančního výboru
Dále předsedající navrhl, aby předsedou finančního výboru byl zvolen Jan Fagoš. Ostatní
2 členy výboru bude zastupitelstvo volit nejpozději do 3 měsíců od konání ustavujícího
zasedání zastupitelstva, jelikož konkrétní obsazení všech členů není zatím známo. Před
hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh
předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Paní Pivokonská sdělila, názor, že Jan Fagoš nemá dostatečnou odbornost
na to, aby dělal předsedu finančního výboru. Předsedající jí sdělil, že místo bylo
nabídnuto členům zastupitelstva z kandidátní listiny „Občané Velkého Oseku“, kteří se
tohoto předsednictví ujmout nechtěli, z časových důvodů. Předsedou výboru musí být
vždy člen zastupitelstva, nemůže jim být starosta ani místostarosta, a ze zbývajících členů
zastupitelstva tuto pozici s ohledem na své pracovní vytížení nikdo již zastávat nechtěl.
Ačkoliv Jan Fagoš není účetní, o což v tomto výboru nejde, jde o to zkoumat, zda byly
prostředky obce vynaloženy na účel, ke kterému měly být využity, tak je ochoten se
tomuto výboru věnovat a ve spolupráci s dalšími 2 členy výboru předkládat opodstatněné
návrhy. Jiné stanovisko občanů sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/10/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. volí
předsedou finančního výboru
Jana Fagoše, nar. dne 11. 6. 1975;
II. odkládá
volbu ostatních členů finančního výboru nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Bod III - Zřízení jiných výborů
Předsedající na začátku tohoto bodu uvedl, že zastupitelstvo má možnost zřídit i jiné
výbory, než jen kontrolní a finanční, a to s ohledem na místní podmínky v obci. Tyto
-6-

výbory mají poradní a iniciativní funkci, jejich předsedové a členové mohou být
zastupitelstvem obce pověřeni k přípravě odborných podkladů a ke komunikaci s jinými
subjekty uvnitř obce i mimo obec. Za tímto účelem bude zastupitelstvo zřizovat další 3
výbory, podle jejich působnosti se kromě na obecní úřad a starostu či místostarostu mohou
občané obce obracet se svými podněty na členy, resp. předsedy těchto výborů se svými
náměty, předseda výboru bude s občany komunikovat i elektronickou cestou. Bude
překládat zastupitelstvu náměty projednané výborem z vlastní iniciativy či od občanů,
bude komunikovat s některými institucemi dle působnosti výboru.
a) Zřízení a určení počtu členů výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor pro zdravotnictví, sociální politiku,
školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky, který bude mít 5 členů. V působnosti tohoto
výboru bude zejména v zájmu obce připravovat koncepci sociální politiky v obci, školství,
komunikaci se spolky, nastavení transparentní podpory spolkům, organizace a spoluúčast
na kulturních a veřejně prospěšných projektech zájmového charakteru na obci. V tomto
výboru dostanou prostor pro koncepční práci i zástupci spolků a jiných institucí, např. ze
základní školy, mateřské školy. Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda
mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána
možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/11/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky;
II. schvaluje
zvolení 5 členů výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a
spolupráci se spolky.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Volba předsedy výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a
spolupráci se spolky
Dále předsedající navrhl, aby předsedou výboru pro zdravotnictví, sociální politiku,
školství, sport, kulturu a spolupráci se spolky byl zvolen MUDr. Jan Kulhánek. Ostatní 4
členy výboru bude zastupitelstvo volit nejpozději do 3 měsíců od konání ustavujícího
zasedání zastupitelstva, jelikož konkrétní obsazení všech členů není zatím známo Před
hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh
předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/12/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. volí
předsedou výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a
spolupráci se spolky;
MUDr. Jana Kulhánka, nar. dne 11. 1. 1954;
-7-

II. odkládá
volbu ostatních členů výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu
a spolupráci se spolky nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

c) Zřízení a určení počtu členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor majetkový, investiční a územního
rozvoje, který bude mít 5 členů. V působnosti tohoto výboru bude zejména v zájmu obce
plánovat investice, posuzovat nabídky na prodej či koupi obecního movitého a
nemovitého majetku, připravovat a posuzovat záměry obce na žádosti o dotační
prostředky od státu, kraje či Evropské unie, komunikovat se subjekty mimo obec, zejména
s dodavateli služeb a zboží a zkoumat jejich návrhy, zkoumat věcný obsah
připravovaných smluv, hodnotit naplňování územního plánu, programu rozvoje obce a
dalších strategických dokumentů obce. Před hlasováním byli vyzváni členové
zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před
hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/13/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor majetkový, investiční a územního rozvoje;
II. schvaluje
zvolení 5 členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

d) Volba předsedy výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
Dále předsedající navrhl, aby předsedou výboru majetkového, investičního a územního
rozvoje byl zvolen RNDr. Jakub Munzar. Ostatní 4 členy výboru bude zastupitelstvo volit
nejpozději do 3 měsíců od konání ustavujícího zasedání zastupitelstva, jelikož konkrétní
obsazení všech členů není zatím známo Před hlasováním byli vyzváni členové
zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před
hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/14/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. volí
předsedou výboru majetkového, investičního a územního rozvoje;
RNDr. Jakuba Munzara, nar. dne 10. 9. 1979;
II. odkládá
volbu ostatních členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje nejpozději
na dobu 3 měsíců.
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Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

e) Zřízení a určení počtu členů výboru životního prostředí
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor životního prostředí, který bude mít 5
členů. V působnosti tohoto výboru bude zejména v zájmu obce plánovat a kontrolovat na
území ochranu životního prostředí zejména v oblasti vod, nakládání s odpady, péče o lesy,
ovzduší, veřejné zeleně a zemědělského půdního fondu. Před hlasováním byli vyzváni
členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž
byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/15/15/11/2010/:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor životního prostředí;
II. schvaluje
zvolení 5 členů výboru životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

f) Volba předsedy výboru životního prostředí
Dále předsedající navrhl, aby předsedou výboru životního prostředí byl zvolen Jan Fagoš.
Ostatní 4 členy výboru bude zastupitelstvo volit nejpozději do 3 měsíců od konání
ustavujícího zasedání zastupitelstva, jelikož konkrétní obsazení všech členů není zatím
známo. Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný
jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/16/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. volí
předsedou výboru životního prostředí;
Jana Fagoše, nar. dne 11. 6. 1975;
II. odkládá
volbu ostatních členů výboru životního prostředí nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 1

Zdrželi se 1

8) Bod IV - Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Předsedající zkonstatoval, že kromě funkce starosty obce jsou všechny ostatní funkce
vykonávané členy zastupitelstva neuvolněné. Zákon o obcích umožňuje, aby těmto
členům zastupitelstva byla dle místních podmínek poskytována odměna za výkon
příslušných funkcí. Dosud byly v obci Velký Osek poskytovány odměny za výkon funkce
místostarosty, která u něho činila dle usnesení č. 2 ze dne 22.12.2009 12 000 Kč/měsíc, a
za výkon funkce předsedy výboru, která činila dle usnesení č. 9 ze dne 10. 4. 2008 1 750
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Kč. Byla poskytována rovněž odměna neuvolněným členům zastupitelstva, kteří byli
zároveň členy výboru, a to ve výši 1 520 Kč dle usnesení č. 9 ze dne 10. 4. 2008. Členové
výboru by žádnou odměnu pobírat neměli.
Předsedající navrhl, že na budoucí volební období 2010 – 2014 bude navrhována odměna
zatím pouze místostarostovi a předsedům výborů. V případě souběhu výkonu funkcí se
jim bude poskytovat součet těchto odměn (např. za předsednictví dvou výborů). Ostatním
členům zastupitelstva nejsou navrhovány paušální odměny, vždy může zastupitelstvo
odměnit jejich práci individuálně v souladu se zákonem o obcích.
a) Stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci místostarosty
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je ve funkci místostarosty, předsedající
navrhl stanovit odměnu ve výši 10 000 Kč. Její maximální výše může činit dle zákona až
22 885,80 Kč. Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh.
Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/17/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 10 000 Kč měsíčně, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

b) Stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci předsedy výboru
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je ve funkci předsedy výboru,
předsedající navrhl stanovit odměnu ve výši 1 750 Kč. Její maximální možná výše může
činit dle zákona až 1 840 Kč. Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda
mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána
možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/18/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 1 750 Kč měsíčně, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

c) Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva v případě souběhu funkcí, za
které je stanovena odměna
Předsedající navrhl, aby se neuvolněným členům zastupitelstva v případě souběhu jejich
funkcí, za které je stanovena odměna zastupitelstvem obce, poskytovala odměna ve výši
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součtu těchto odměn za jednotlivé funkce. Před hlasováním byli vyzváni členové
zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh předložen nebyl. Rovněž byla před
hlasováním dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č. ZO/19/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanoví,
že v případě souběhu výkonu několika funkcí, za které byla zastupitelstvem obce
stanovena odměna, se neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne odměna ve výši
součtu těchto odměn za výkon jednotlivých funkcí, které neuvolněný člen zastupitelstva
obce vykonává.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1

9) Bod V - Revokace (zrušení) usnesení zastupitelstva obce č. 1 ze zasedání 12. 10. 2010 o
prodeji akcií společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.
Předsedající konstatoval skutečnosti, které vedly k navržení tohoto bodu programu,
zejména to, že nebyl potvrzen podpis smlouvy o prodeji akcií obecní společnosti
Velkoosecká sportovní, a.s, občanskému sdružení Český svaz rychlobruslařů, vzniklý
10.11.2009, IČ 22829237, sídlem Velký Osek, Revoluční 36. V přípravném výboru byl
aktivním členem i bývalý starosta Ing. Jiří Otta, což je ověřeno na Ministerstvu vnitra,
které jej zaregistrovalo. Jde o možný střet zájmů v rovině osobní a veřejné. Nejde o
oficiální sdružení, které by hájilo a zaštiťovalo zájmy českého rychlobruslení, to totiž činí
už od roku 1990 Český svaz rychlobruslení, které je i členem Českého svazu tělesné
výchovy. Smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 12. 10. 2010 vykazuje zásadní
nedostatky vůči obci, zejména není zřejmé, zda je toto občanské sdružení schopno takové
závazky ve výši až 25 mil. Kč zaplatit, nejsou zde záruky pro obec v investorovi a
provozovateli areálu sportovní haly z dlouhodobého hlediska, není zakotveno předkupní
právo obce, pokud by chtělo toto občanské sdružení akcie převést na někoho jiného.
Projekt výstavby Národního bruslařského stadionu je od počátku velmi pochybný a role
obce v něm je natolik zásadní, že musí být přehodnoceny dosavadní kroky, zejména
převod obecních pozemků o rozloze 12,2 ha, které Velkoosecká sportovní, a.s., vlastní, za
cenu 17 mil. Kč. Bez finanční podpory státu nebo kraje nebude možné takový projekt
realizovat a dlouhodobě provozovat a minulé vedení obce si tuto podporu nedokázalo
zajistit. Z těchto důvodů předsedající navrhl revokaci (zrušení) usnesení zastupitelstva
obce č. 1 ze zasedání 12. 10. 2010 o prodeji akcií společnosti Velkoosecká sportovní, a.s.
Před hlasováním byli vyzváni členové zastupitelstva, zda mají jiný návrh. Žádný jiný
návrh předložen nebyl. Rovněž byla před hlasováním dána možnost přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
V diskusi od některých občanů (p. Žilka, p. Daneš) zaznělo, že obec by měla tyto
pozemky raději prodat, aby měla alespoň 17 mil. Kč, než kus pole. Předsedající vysvětlil,
že takto smlouva postavena není, nabyvatel akcií je získá do svého vlastnictví po
zaplacení 1 mil. Kč do měsíce od podpisu kupní smlouvy, s tím, že zbývajících 16 mil.
Kč zaplatí do 31. 12. 2011. V případě, že se do 5 let nezačne na těchto pozemcích stavět
sportovní hala, pozemky se vrátí obci, s tím, že ona vrátí 17 mil. Kč. Obec by tak stejně
nemohla tyto peníze použít. Bývalý starosta Ing. Otta oponoval, že záleží na obci (na
výzvě obce), pokud bude chtít v případě nerealizace stavby pozemky zpět. Předsedající
řekl, že by obec byla špatný hospodář, kdyby pozemky prodala a už se vůbec nestarala,
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jak jsou plněna smluvní ustanovení a co se na pozemcích vlastně postaví. V případě
vstupu zahraničního investora, což je největší pravděpodobnost, by se mohl domáhat
navrácení svých zmařených investic, pokud by nemohl po 5 letech na pozemcích
realizovat, co by měl v úmyslu, a pravděpodobně by je vysoudil i zpět včetně náhrady
škody v řádech desítek miliónů korun.
Člen zastupitelstva Ing. Kurka namítnul, že není schopen o této věc hlasovat, kdy k tomu
nemá dostatek informací, zda nebude lepší usnesení přijmout o několik týdnů později, aby
se zjistil skutečný stav věci. Předsedající sdělil, že v takovém případě ale hrozí škoda
z prodlení. Všechny informace, které měl poskytnul, opakovaně se dotazoval bývalého
starosty na všechny podrobnosti okolo tohoto projektu, nic konkrétního mu sděleno
nebylo. Mimoto svědčí o pochybnosti tohoto projektu již samotný fakt, že bývalý starosta
jako předseda představenstva společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., nikdy, a to přes
veřejné výzvy, osobní korespondenci, žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
neuveřejnil výroční zprávy o její činnosti, čímž porušoval zákon. Krom toho pan Ing.
Kurka kandidoval na kandidátní listině s panem Ing. Ottou a mohl tak získat nejvíce
informací právě od něho.
Předsedající sdělil, že sdružení Nezávislých pro Velký Osek není paušálně proti projektu
výstavby sportovní haly, ale bez podpory státu a kraje se nic tak velkého postavit nedá.
Tuto podporu zatím nemá projekt přislíbenou. Případný nový majitel společnosti
Velkoosecká sportovní, a.s., není důvěryhodný, pokud v médiích uvádí, že si stejně na
kupní cenu bude muset půjčit nebo se dohodnout na splátkovém kalendáři. Podpora sportu
a zájmových aktivit je jednou z priorit funkčního období nového zastupitelstva obce. Ale
vždy musí jít o dlouhodobě udržitelné projekty, které nezpůsobí, že se obec dostane do
ještě tíživější finanční situace, než je nyní. V takovém případě by mohla dopadnout jako
obec Bublava či Prameny. Jinak zastupitelstvo je připraveno jednat s vedením Českého
svazu rychlobruslařů, momentálně je ale předseda, trenér pan Novák v zahraničí, kontakt
na nového starostu obdržel, je tedy na něm, zda jednat chce, či ne. Jiná zásadní stanoviska
veřejnosti nebyla vznesena, proto dal předsedající následně hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/20/15/11/2010:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zrušuje
usnesení zastupitelstva obce Velký Osek č. 1 ze dne 12.10.2010 o prodeji akcií
společnosti Velkoosecká sportovní, a.s., občanskému sdružení Český svaz
rychlobruslařů;
II. pověřuje
starostu obce Velký Osek, aby o tomto usnesení informoval příslušné subjekty a
instituce a jednal s nimi o přípravě řešení případných důsledků tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 1

Zdrželi se 1

10) Bod VI - Diskuse
Předsedající vyzval přítomné občany, aby vznášeli své náměty na činnost nového
zastupitelstva obce. Úvodem je ještě požádal o shovívavost, jelikož se musí zastupitelstvo
nejprve do detailu seznámit s chode úřadu a obce po jeho předání bývalým starostou.
Následně v diskusi zazněly náměty na činnost obce:
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a) Kdy bude provedena rekonstrukce ulice Havlíčkovy ? (pí. Pivokonská). Předsedající
odpověděl, že tuto otázku bude zastupitelstvo řešit v závislosti na tom, co bylo dosud
v této věci vykonáno bývalým zastupitelstvem. Bývalý člen zastupitelstva pan
Adamec informoval přítomné členy zastupitelstva a občany, že se podařilo připravit na
ulici Havlíčkovu stavební povolení, nyní je třeba po otevření krajského dotačního
programu v prosinci 2010 podat žádost o dotaci na její rekonstrukci.
b) Jak bude prováděna II. etapa odkanalizování obce Velký Osek ? (p. Daneš).
Předsedající sdělil, že nejprve musí být prozkoumány důvody, proč žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2010, kterou obec podala v minulém
roce, byla odmítnuta. Dotace na kanalizaci může tvořit až 80 % způsobilých výdajů,
zbývajících 20 % musí doplatit obec ze svých prostředků (úvěr, příspěvky občanů,
vlastní rozpočtové prostředky). Otázkou rovněž zůstává, zda má obec finanční
možnosti vložit do projektu svou finanční spoluúčast řádech až desítek miliónů.
c) Zastupitelstvo bylo požádáno o přezkoumání přístupové cesty na staveniště v lokalitě
„Za lávkami“, kterou stavebník využívá. Dochází údajně k ohrožování statiky domů
v dané lokalitě u fotbalového hřiště. Předsedající sdělil, že se zastupitelstvo se situací
seznámí a pokusí se ji řešit.
Další podněty do diskuse již nezazněly, proto předsedající poděkoval za účast na ustavujícím
zasedání zastupitelstva obce a ukončil jej ve 20:30.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Tabulka hlasování o usneseních na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne
15. listopadu 2010
V obci Velký Osek dne 15. 11. 2010

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel: Vlastimil Hovorka

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

Razítko obce:
(není povinné)
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Příloha č. 3
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 15. 11. 2010 Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Velký Osek, svolaného dosavadním starostou obce Velký Osek Ing. Jiřím
Ottou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Velký sál Dělnického domu, Masarykova 359, Velký Osek
Den konání: 15. listopadu 2010
Čas konání: 19:00
Návrh programu:
1.) Předání osvědčení o zvolení nově zvoleným členům zastupitelstva (§ 53 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí1)
2.) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele z průběhu ustavujícího zasedání (§ 95 odst. 1 zákona o
obcích)
3.) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva (§ 69 zákona o obcích)
4.) Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
5.) Volba starosty a místostarosty (§ 71, § 84 odst. 2 písm. k) a m) a § 104 odst. 1 zákona o obcích)
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty2

1

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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e) volba místostarosty
6.) Zřízení kontrolního výboru, zřízení finančního výboru (§ 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a násl. zákona
o obcích)
a) zřízení a určení počtu členů finančního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) zřízení a určení počtu členů kontrolního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
7.) Zřízení jiných výborů (§ 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a násl. zákona o obcích)
a) zřízení a určení počtu členů výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství,
sport, kulturu a spolupráci se spolky
b) volba předsedy výboru pro zdravotnictví, sociální politiku, školství, sport, kulturu a
spolupráci se spolky
c) zřízení a určení počtu členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
d) volba předsedy výboru majetkového, investičního a územního rozvoje
e) zřízení a určení počtu členů výboru životního prostředí
f) volba předsedy výboru životního prostředí
8.) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce (§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích)
9.) Diskuse
10.) Závěr

Ve Velkém Oseku dne: 3. 11. 2010
Ing. Jiří Otta, v.r.
dosavadní starosta obce Velký Osek
…………………………………………
razítko obce
Vyvěšeno na úřední desku obecního úřadu obce Velký Osek dne ……………………………
2010
Jméno a podpis …………………………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu Obce Velký Osek ………………………………………
2010
Jméno a podpis …………………………………

2

Do zvolení nového starosty nebo místostarosty předsedá zasedání ustavujícího zastupitelstva obce v souladu s § 91
odst. 1 zákona o obcích zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce.
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