Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek konaného dne 9. 11. 2014
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Svatopluk Čech, Mgr. Hana Dočkalová, Roman Dittrich, Mgr. Pavel
Drahovzal, Mgr. Michal Dupák, Ing. Helena Erbenová, MUDr. Hana Fagošová, Jan Fagoš, Petr Freitag, Ing. Tomáš
Kliment, Roman Konyvka, Bc. Veronika Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Ing Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: -----------------------------Den a doba konání zasedání: 9. 11. 2014 od 16:00 do 17:15
Místo konání zasedání: velký sál Dělnického domu ve Velkém Oseku, Masarykova 359, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00
dosavadním starostou obce Mgr. Pavlem Drahovzalem (dále jako „předsedající“).
Předsedající sdělil, že zasedání bylo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, informace o jeho konání s návrhem programu podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla současně
uveřejněna na úřední desce Obecního úřadu obce Velký Osek a na webových stránkách obce www.velky-osek.cz
od 31. 10. 2014 do 9. 11. 2014.
Řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva se po dohodě s nejstarším členem zastupitelstva panem Petrem
Freitagem ujal do zvolení nového starosty obce dosavadní starosta Mgr. Pavel Drahovzal (dále též jako
„předsedající“). Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a postupu zasedání ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že všem zvoleným členům zastupitelstva obce bylo doručeno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva v komunálních volbách 10. – 11. 10. 2014 a rovněž písemná pozvánka na ustavující
zasedání zastupitelstva. Předsedající poté požádal všechny přítomné členy zastupitelstva o předložení jejich
osvědčení a občanského průkazu za účelem ověření jejich totožnosti Ing. Svatopluku Čechovi. Následně všichni
členové zastupitelstva, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách 10. – 11. 10. 2014, prokázali se osvědčením
a občanským průkazem, podepsali prezenční listinu, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
RNDr. Jakuba Munzara a Mgr. Hanu Dočkalovou, zapisovatelem zápisu předsedající určil Ing. Svatopluka Čecha.
3) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích před složením slibu 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 nejstaršího člena
zastupitelstva obce p. Freitaga ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz
příloha č. 3 tohoto zápisu). Poté, co řádně a bez výhrad složil p. Freitag slib člena zastupitelstva a podepsal do
připravené listiny prokazující složení tohoto slibu, složil stejným způsobem řádně a bez výhrad slib předsedající
Mgr. Drahovzal a následně všichni přítomní členové zastupitelstva v abecedním pořadí. Předsedající zkonstatoval,
že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, všichni přítomní členové zastupitelstva
složili slib řádně v souladu se zákonem o obcích, všichni přítomní členové zastupitelstva se rovněž podepsali do
listiny prokazující složení slibu člena zastupitelstva viz příloha 3 tohoto zápisu, a mohou tak plně vykonávat svůj
mandát člena zastupitelstva.
4) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné v souladu s informací vyvěšenou na úřední desce s návrhem programu
vyvěšeným a vyzval přítomné členy zastupitelstva i veřejnost, zda mají návrh na úpravu návrhu programu.
Ing. Erbenová navrhla zařadit do programu před bod „Závěr“ bod s názvem „Námitka vůči znění zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 1. 10. 2014“. Dále navrhla Mgr. Dočkalová doplnit do programu
před bod „Volba starosty, místostarosty a členů rady“ bod s názvem „Způsob volby pozic uvolněných a
neuvolněných členů zastupitelstva“.
Jelikož již nebyl vznesen žádný další návrh, dal předsedající hlasovat nejprve o návrhu Mgr. Dočkalové na
doplnění bodu „Způsob volby pozic uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva“ před bod „Volba starosty,
místostarosty a členů rady“, který nebyl přijat poměrem hlasů Pro 5, Proti 1, Zdrželi se 9.
Následně dal předsedající hlasovat o návrhu Ing. Erbenové na doplnění bodu „Námitka vůči znění zápisu ze

zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 1. 10. 2014“ před bod „Závěr“.
Usnesení č. ZO/1/9/11/2014
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zařazení bodu „Námitka vůči znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 1. 10. 2014“ do
návrhu programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 9. 11. 2014 před bod „Závěr“.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

Následně dal předsedající hlasovat o celém návrhu programu.
Usnesení č. ZO/2/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 9. 11. 2014, který je obsahem přílohy tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo na volební období 2014 – 2018 jednoho místostarostu obce. Jelikož
jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti již nebyly vzneseny, dal předsedající hlasovat o
výše navrženém.
Usnesení č. ZO/3/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zvolení jednoho místostarosty obce.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby pro výkon funkce starosty obce ve volebním období 2014 – 2018 byl člen zastupitelstva
obce dlouhodobě uvolněn ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů
zastupitelstva nebo z veřejnosti již nebyly vzneseny, dal předsedající hlasovat o výše navrženém.
Usnesení č. ZO/4/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, místostarosty a členů rady
veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající se dotázal, zda má
někdo z členů zastupitelstva návrh na změnu způsobu hlasování při volbě starosty, místostarosty nebo členů rady.
Mgr. Dočkalová navrhla, aby volba místostarosty proběhla tajnou volbou.
Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat nejprve o návrhu Mgr. Dočkalové, aby volba místostarosty obce byla provedena tajným hlasováním, který
nebyl přijat poměrem hlasů Pro 5, Proti 10, Zdrželi se 0. Předsedající zkonstatoval, že volba do všech funkcí tak
bude probíhat veřejným hlasováním členů zastupitelstva.
d) volba starosty obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na kandidáta na starostu obce. RNDr. Munzar navrhl
zvolit do funkce starosty obce Mgr. Pavla Drahovzala. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva
nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o výše navrženém.
Usnesení č. ZO/5/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek

volí
starostou obce Mgr. Pavla Drahovzala, nar. dne ……………*
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

Po zvolení nového starosty obce řídil zasedání zastupitelstva nový starosta obce Mgr. Pavel Drahovzal v řízení
zasedání (dále jen „předsedající“).
e) volba místostarosty obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na kandidáta na místostarostu obce. RNDr. Munzar navrhl
zvolit do funkce místostarosty obce p. Jana Fagoše.
Následně navrhl Ing. Kliment zvolit do funkce místostarosty obce Mgr. Hanu Dočkalovou.
Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat nejprve o návrhu, aby byla místostarostou obce zvolena Mgr. Hana Dočkalová, který nebyl přijat poměrem
hlasů Pro 5, Proti 9, Zdrželi se 1. Následně dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/6/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
místostarostou obce pana Jana Fagoše, nar. dne ……………*.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 5

Zdrželi se 0

f) volba členů rady obce
Předsedající navrhl kandidáty na zvolení tří členů rady obce RNDr. Jakuba Munzara, Mgr. Michala Dupáka a paní
Ilonu Tučímovou. Následně navrhl Ing. Kliment na tři členy rady obce Mgr. Hanu Dočkalovou, Ing. Helenu
Erbenovou a RNDr. Jakuba Munzara. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti
nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat nejprve o návrhu Ing. Klimenta, aby byli třemi členy rady obce
zvoleni Mgr. Hana Dočkalová, Ing. Helena Erbenová a RNDr. Jakub Munzar, který nebyl přijat poměrem hlasů Pro
5, Proti 10, Zdrželi se 0. Následně dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/7/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
členem rady obce
RNDr. Jakuba Munzara, nar. dne ……………*,
Mgr. Michala Dupáka, nar. dne ……………*,
Ilonu Tučímovou, nar. dne ……………*.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 5

Zdrželi se 0

6) Zřízení výborů zastupitelstva obce
Předsedající krátce seznámil přítomné s pravidly, důvody a účelem zřizování výborů zastupitelstva obce jako
poradních, iniciativních i kontrolních orgánů zastupitelstva. Povinností zastupitelstva je vždy zřídit finanční a
kontrolní výbor, další výbory se zřizují podle situace a místních podmínek v dané obci. V minulém období 2010 –
2014 fungovaly kromě finančního a kontrolního výboru další 2 výbory a 1 komise zastupitelstva, obdobný
mechanismus by měl být zachován i nadále, jelikož činnost těchto orgánů přinášela pozitivní výsledky, např.
projednávání podnětů od veřejnosti, návrhy na investiční záměry obce aj.
a) zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor (FV) se třemi členy, předsedou tohoto výboru navrhl
Ing. Petra Váňu s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců.
Mgr. Dočkalová vznesla návrh, aby předsedou finančního výboru byla zvolena Bc. Veronika Křičková, která však
nominaci nepřijala. Mgr. Dočkalová sdělila, že v takovém případě na svém návrhu netrvá. Na její dotaz, proč je
počet členů výboru 3, předsedající sdělil, že jde o minimální počet, jelikož počet členů výboru musí být lichý a
dosud výbor fungoval ve trojčlenném složení, zastupitelstvo může počet členů navýšit. Jelikož jiné návrhy či
stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o jím
předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/8/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek

I. zřizuje
finanční výbor;
II. schvaluje
zvolení min. 3 členů finančního výboru;
III. volí
předsedou finančního výboru Ing. Petra Váňu, nar. dne ……………*;
IV. odkládá
volbu ostatních členů finančního výboru nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 0

Zdrželi se 5

b) zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor (KV) se třemi členy, předsedou tohoto výboru po
dohodě s ostatními volebními stranami navrhl Mgr. Hanu Dočkalovou s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3
měsíců. Mgr. Dočkalová nominaci přijala. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti
nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/9/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
kontrolní výbor;
II. schvaluje
zvolení min. 3 členů kontrolního výboru;
III. volí
předsedou kontrolního výboru Mgr. Hanu Dočkalovou, nar. dne ……………*.
IV. odkládá
volbu ostatních členů kontrolního výboru nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 1

c) zřízení výboru majetkového, investičního a územního rozvoje a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor majetkový, investiční a územního rozvoje (VMIÚR) s 5 členy,
předsedou tohoto výboru navrhl pana Romana Dittricha s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců.
Roman Dittrich nominaci přijal.
Ing. Helena Erbenová navrhla na předsedu tohoto výboru Ing. Tomáše Klimenta.
Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat nejprve o návrhu Ing. Erbenové, aby předsedou VMIÚR byl zvolen Ing. Tomáš Kliment, který nebyl přijat
poměrem hlasů Pro 5, Proti 0, Zdrželi se 10. Následně dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu
usnesení.
Usnesení č. ZO/10/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor majetkový, investiční a územního rozvoje;
II. schvaluje
zvolení min. 5 členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje;
III. volí
předsedou výboru majetkového, investičního a územního rozvoje Romana Ditricha, nar. dne ……………*;
IV. odkládá
volbu ostatních členů výboru majetkového, investičního a územního rozvoje nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 6

d) zřízení výboru životního prostředí a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor životního prostředí (VŽP) s 5 členy, předsedou tohoto výboru
navrhl Ing. Svatopluka Čecha s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců. Ing. Svatopluk Čech nominaci
přijal. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal
předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/11/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor životního prostředí;
II. schvaluje
zvolení min. 5 členů výboru životního prostředí;
III. volí
předsedou výboru životního prostředí Ing. Svatopluka Čecha, nar. dne ……………*;
IV. odkládá
volbu ostatních členů výboru životního prostředí nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 1

e) zřízení výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky a
volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a
spolupráci se spolky (VSPZ) se 7 členy, předsedou tohoto výboru navrhl Bc. Veroniku Křičkovou s tím, že ostatní
členové budou zvoleni do 3 měsíců. Bc. Veronika Křičková nominaci přijala. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od
členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu
usnesení.
Usnesení č. ZO/12/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky;
II. schvaluje
zvolení min. 7 členů výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky;
III. volí
předsedou výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky Bc. Veroniku
Křičkovou, nar. dne ……………*;
IV. odkládá
volbu ostatních členů výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky
nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
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. Předsedající navrhl, aby na budoucí volební období 2014 –
2018 byly odměny poskytovány za výkon funkcí místostarosty, člena rady a předsedy výboru, přičemž budou
poskytovány ode dne následujícího po dni zvolení do funkce. Ostatním členům zastupitelstva nejsou odměny zatím
navrhovány.
a) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci místostarosty obce
Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva ve funkci místostarosty obce stanovit odměnu ve výši 13
000 Kč měsíčně, jde o částku v hrubém. Její maximální výše může činit dle zákona cca 23.000 Kč hrubého
měsíčně.
Ing. Erbenová navrhla pro neuvolněného místostarostu stanovit odměnu ve výši 10 000 Kč měsíčně.
Následně se o slovo přihlásil RNDr. Munzar, který podpořil návrh předsedajícího a shrnul dosavadní náplň výše

uvedené funkce a náplň, která je do budoucna očekávána vzhledem k rozsáhlým investičním akcím obce tj.
dozorová činnost v rámci budoucích projektů (II. etapy kanalizace, rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů atd.), dále
upozornil na časovou náročnost výše uvedené funkce atd. Předsedající dále upozornil na odpovědnost
místostarosty z hlediska v současnosti platné legislativy atd. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů
zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat nejprve o návrhu Ing. Erbenové, aby
odměna pro neuvolněného místostarostu byla stanovena ve výši 10 000 Kč měsíčně, který nebyl přijat poměrem
hlasů Pro 5, Proti 4, Zdrželi se 6. Následně dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/13/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13 000 Kč
měsíčně, přičemž odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 3

Zdrželi se 3

b) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci člena rady obce
Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva ve funkci člena rady obce stanovit odměnu ve výši 1 800
Kč. Důvody tohoto návrhu jsou, že rady bude zasedat min. 1-krát za 14 dnů, jde tedy o poměrně značnou časovou
náročnost, dále radní ponese odpovědnost za jemu svěřený úsek nebo úkoly. Jelikož jiné návrhy či stanoviska od
členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu
usnesení.
Usnesení č. ZO/14/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 800 Kč měsíčně
jako součet odměny neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 500 Kč měsíčně a odměny člena rady obce ve výši
1 300 Kč měsíčně, přičemž odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

c) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci předsedy výboru
Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva ve funkci předsedy výboru stanovit odměnu ve výši 1 700
Kč. Důvody tohoto návrhu jsou, že předseda výboru plní úkoly stanovené zastupitelstvem, popř. radou, zajišťuje
projednávání podnětů a návrhů k činnosti obce a jejích orgánů z řad veřejnosti nebo od orgánů obce.
Mgr. Hana Dočkalová navrhla, aby tato funkce byla bez nároku na odměnu.
RNDr. Munzar konstatoval, že při výkonu funkce předsedy výboru, kterou vykonával v předchozím volebním
období, jsou na předsedu kladeny velké nároky zejména z hlediska vkladu osobní iniciativy a volného času, dále
zde vznikají náklady spojené s výkonem této funkce, např. náklady na telefon, dopravu, tisk materiálů atd., proto
podporuje návrh předsedajícího.
Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat nejprve o návrhu Mgr. Dočkalové, aby nebyla poskytována předsedům výborů zastupitelstva obce žádná
měsíční odměna, který nebyl přijat poměrem hlasů Pro 5, Proti 2, Zdrželi se 8. Následně dal předsedající hlasovat
o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/15/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1 700 Kč měsíčně jako součet odměny neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 500 Kč měsíčně a odměny
předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1 200 Kč měsíčně, přičemž odměna bude poskytována ode dne
následujícího po dni zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 5

Zdrželi se 0

d) 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 součtu těchto odměn za jednotlivé funkce.
Momentálně žádný souběh funkcí nenastává, do budoucna jej však vyloučit nelze.

Mgr. Hana Dočkalová navrhla, aby při souběhu funkcí byla vyplácena odměna pouze za jednu funkci, a to za
funkci, kterou si dotčená osoba vybere.
Jelikož jiné návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat nejprve o návrhu Mgr. Dočkalové, aby při souběhu funkcí byla členovi zastupitelstva vyplácena pouze
odměna za jednu funkci, který nebyl přijat poměrem hlasů Pro 5, Proti 4, Zdrželi se 6. Následně dal předsedající
hlasovat o jím předneseném návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/16/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
že v případě souběhu několika funkcí, za které byla zastupitelstvem obce stanovena odměna, se neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne odměna ve výši součtu těchto odměn za výkon jednotlivých funkcí, které
neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonává.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 5

Zdrželi se 1

8) Námitka vůči znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 1. 10. 2014
Předsedající sdělil, že o námitce k zápisu ze zasedání zastupitelstva z 1. 10. 2014 s Ing. Erbenovou, která ji
navrhla k projednání, hovořil, je pochopitelná a pomáhá zpřesnit znění zápisu. Požádal proto, aby ji členové
zastupitelstva, kteří nebyli v té době v zastupitelstvu, vnímali v tomto duchu a návrh na úpravu podpořili. Ing.
Erbenová stručně shrnula podstatu námitky tak, že v zápise ze zasedání zastupitelstva dne 1. 10. 2014 na str. 2
v odst. 4 se její otázka týkala ceny za technický dozor investora, nikoliv ceny úvěru a dále navrhuje přiložit k zápisu
přehled závazků obce k 30. 9. 2014, jak jej starosta přednesl na zasedání zastupitelstva 1. 10. 2014. Jelikož jiné
návrhy či stanoviska od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o
návrhu usnesení.
Usnesení č. ZO/17/9/11/2014:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
souhlasí
s úpravou zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 1. 10. 2014 takto:
a) na str. 2 se věta „V následující diskusi se Ing. Erbenová zmínila, že cena úvěru je podezřele nízká, předsedající
sdělil, že jde o podmínky nabídnuté bankou, které je schopna dodržet.“ nahrazuje větou „V následující diskusi se
Ing. Erbenová zmínila, že cena TDI je podezřele nízká, předsedající sdělil, že jde o podmínky nabídnuté firmou,
které je schopna dodržet.“;
b) na str. 2 bude za výčet závazků obce na konci stránky vložen nově odkaz na přílohu č. 6 zápisu obsahující výčet
závazků obce Velký Osek k 30. 9. 2014 přednesený starostou obce na zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

9) Závěr
V závěru se Mgr. Dočkalová dotázala, zda budou odměňováni i neuvolnění členové zastupitelstva. Předsedající
sdělil, že tento návrh v průběhu zasedání vznesen nebyl. Člen zastupitelstva bez další funkce plní svou základní
povinnost v souladu se svým slibem a zákony, neplní žádné zvláštní úkoly, takový člen zastupitelstva nebyl
v minulosti odměňován, a proto se do budoucna rovněž nepředpokládá, že by měl být odměňován. Ing. Kliment
zmínil, že sice nešel do zastupitelstva kvůli finanční odměně, ale nese odpovědnost za rozhodování
v zastupitelstvu a v souvislosti s tím si i otevřel účet u svého právního poradce, přičemž tyto služby nejsou zdarma,
nehodlá je však nárokovat po obci, např. formou odměny za výkon člena zastupitelstva. Předsedající sdělil, že
s vědomím osobní i majetkové odpovědnosti měl jít do kandidatury každý kandidát. Dále sdělil, že je třeba vnímat
rozdílnost ve výkonu funkce zastupitele a např. předsedy výboru, jelikož předseda výboru plní úkoly nad rámec
běžných povinností zastupitele na úkor svého volného času a nad rámec svých běžných pracovních povinností,
jeho odpovědnost je vůči občanům a zastupitelstvu širší. Ilona Tučímová uvedla, že funkce radního a předsedy
výboru oproti funkci zastupitele je časově náročnější, je spojena s určitou agendou, vedením lidí, garancí za určitý
úsek svěřených pravomocí a dalšími doprovodnými náklady, např. na telefon, dopravu atd., a proto se domnívá, že
odměna za tento výkon je oprávněná. Předsedající uvedl, že otázku odměn pro neuvolněné zastupitele je možné
projednat v rámci jiného zasedání zastupitelstva.
Starosta poděkoval přítomným za účast na ustavujícím zasedání a ukončil jej. Na ustavujícím zasedání bylo
přítomno cca 40 občanů z veřejnosti.
Ve Velkém Oseku dne 9. 11. 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 11. 2014
Zapisovatel: Ing. Svatopluk Čech

Ověřovatelé:

RNDr. Jakub Munzar, v. r., ………………………………, dne 16. 11. 2014
Mgr. Hana Dočkalová, v. r. ………………………………, dne 16. 11. 2014

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne 16. 11. 2014
otisk razítka obce

Pozn.: Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek


údaj byl anonymizován pro elektronickou verzi vyvěšenou na webových stránkách obce www.velky-osek.cz

Příloha k usnesení č. ZO/2/9/11/2014 – Schválený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
konané dne 9. 11. 2014
Obec Velký Osek

Den konání: 9. 11. 2014
Doba konání: 16:00
Místo konání: velký sál Dělnického domu, Masarykova 359, Velký Osek
Program:
1) Volba starosty, místostarosty a členů rady
-

určení počtu místostarostů

-

určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

-

volba starosty, místostarosty a členů rady

2) Zřízení výborů zastupitelstva
-

zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy

-

zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy

-

zřízení výboru majetkového, investičního a územního rozvoje a volba jeho předsedy

-

zřízení výboru životního prostředí a volba jeho předsedy

-

zřízení výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky a volba
jeho předsedy

3) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
4) Námitka vůči znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek ze dne 1. 10. 2014
5) Závěr

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 9. 11. 2014 - Prezenční listina

Jméno a příjmení člena zastupitelstva
obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

Petr Freitag, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v. r.

Bc. Veronika Křičková

Bc. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová
Ing. Petr Váňa

Ilona Tučímová, v. r.
Ing. Petr Váňa, v. r.

Příloha č. 3 zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 9. 11. 2014 – Listina prokazující
složení slibu bez výhrad členem zastupitelstva obce Velký Osek na ustavujícím zasedání dne 9. 11. 2014
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce Velký Osek
Slib člena zastupitelstva obce
„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.“
(§ 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
Svým podpisem stvrzuji složení slibu bez výhrad:
Jméno a příjmení člena zastupitelstva
obce (řazeno abecedně):

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.

Roman Dittrich

Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

MUDr. Hana Fagošová

MUDr. Hana Fagošová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Petr Freitag

Petr Freitag, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v. r.

Bc. Veronika Křičková

Bc. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová
Ing. Petr Váňa

Ilona Tučímová, v. r.
Ing. Petr Váňa, v. r.

