Obec Vřesina
Zastupitelstvo obce Vřesina
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vřesina
konaného dne 05. 11. 2014

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Vřesina začalo v 17.03 hod. Zasedání zahájil dosavadní starosta
obce Ing. Jiří Kopeň (dále jen předsedající). Před zahájením zasedání bylo členům
zastupitelstva obce při prezentaci předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Informace o konání ustavující schůze ZO byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Vřesina od 29. 10. 2014 do 5. 11. 2014 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva – všichni členové ZO – a zastupitelstvo
obce je tedy usnášeníschopné.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib s tímto textem:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vřesina a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou.

Určení zapisovatele
Předsedající navrhl zapisovatelkou paní Janu Rašíkovou. K návrhu nebyly žádné připomínky a
přistoupilo se ke hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina pověřuje vypracováním zápisu paní Janu Rašíkovou.
Výsledek hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající vyzval zastupitele obce, aby podávali návrhy na ověřovatele zápisu. Ing. Martiník
navrhl pana Pavla Pokorného.
Výsledek hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Druhým ověřovatelem zápisu byl panem Pokorným navržen Ing. Jiří Augustin. O návrhu se
hlasovalo.
Výsledek hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Pokorného a Ing. Jiřího
Augustina.
Usnesení bylo přijato
Program zasedání ustavujícího zasedání nebyl změněn ani doplněn.

Určení počtu místostarostů obce
Předsedající navrhl zachovat stávající počet místostarostů obce – tedy volit se bude pouze
jeden místostarosta.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje volbu jednoho místostarosty
Výsledek hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Určení funkcí a počtu uvolněných zastupitelů
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Je to zaběhnutá praxe v obci a není potřeba ji měnit. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Určení počtu členů rady obce
Proto v obci Vřesina může být pouze pětičlenná rada obce, přijímat usnesení o počtu členů
rady je zbytečné. K tomuto bodu se nehlasovalo ani nebylo přijato žádné usnesení.

Určení způsobu volby starosty
Předsedající navrhl, aby volba probíhala tajně a vyzval přítomné, aby podali protinávrhy. Ing.
Roubíčková vyjádřila nesouhlas s tajnou volbou, protože se vždy v zastupitelstvu obce
hlasovalo veřejně a navrhla veřejnou volbu. Nejprve se hlasovalo o návrhu ing. Roubíčkové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina schvaluje veřejný způsob hlasování.
Výsledek hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 6

Usnesení bylo přijato.
Vzhledem přijetí veřejného způsobu volby se o tajné způsobu volby nehlasovalo.

Volba starosty
V tomto okamžiku přednesl pan Kopeň projev. V něm připomenul svůj začátek v minulém
volebním období. Zhodnotil průběh povolebního vyjednávání a apeloval na zastupitele, aby
se rozhodovali sami za sebe. Připomenul jim, že svojí volbou mohou ovlivnit volební účast
v příštích volbách. (Celý projev viz příloha).

Ing. Petr Řeháček se ohradil proti slovům ing. Kopeně, které zazněly v projevu a rozhodně se
nepovažuje za lháře ani spiklence.
Dále se o slovo přihlásila členka zastupitelstva obce Jitka Kozelková. Zdůraznila, že je novou
členkou zastupitelstva obce. Omluvila se, že projev bude číst, protože je impulzivní a v dané
situaci by zpaměti proslov nezvládla. Ve svém projevu se zamyslela nad svým zvolením,
poděkovala voličům za zvolení a zdůraznila, že uvažovala i o odstoupení, což si ale nakonec
rozmyslela. Zklamalo ji hlavně povolební vyjednávání. Nelíbilo se jí, že vítězná strana
nakonec nebyla vůbec přizvána a ostatní se domluvili za zády vítěze. Přesto popřála případné
nové paní starostce hodně štěstí. (Projev je přílohou zápisu).
Pan Pavel Pokorný se pouze zamyslel nad tím, že sotva se nové zastupitelstvo sešlo, hned
padají slova o lhářích, zrádcích a podobně. Poprosil proto všechny přítomné zastupitele, aby
se zdrželi takových slov a dále jen za stranu KDU uvedl na pravou míru informaci, která
zazněla v přechozích projevech, že KDU nikomu před volbami podporu nepřislíbilo.

Do diskuse se zapojil prof. Vladimír Vašinek, který již několik dní před ustavujícím zasedáním
obce zveřejnil svůj otevřený dopis ing. Roubíčkové. Ve svém projevu potvrdil, že
uveřejněným dopisem si stojí a že dnešní volbu starosty považuje za výhru stran poražených
ve volbách.
Z přítomných občanů neměl nikdo žádné dotazy ani připomínky. Na výzvu předsedajícího na
podávání návrhu na místo starosty se přihlásil prof. Vašinek a pan Pokorný. Prof. Vašinek
navrhl na funkci starosty dosavadního starostu ing. Jiřího Kopeně. Pan Pavel Pokorný
informoval přítomné, že zastupitelé za KDU-ČSL, TOP 09, Sdružení nezávislých kandidátů,
ČSSD a sdružení občanů Vřesiny uzavřeli dne 20. 10. 2014 koaliční dohodu a na starostku
obce Vřesina navrhují ing. Michaelu Roubíčkovou. Jiné návrhy nebyly a přistoupilo se ke
hlasování nejprve pro prvního navrženého kandidáta na funkci starosty – ing. Jiřího Kopeně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostou obce Vřesina Ing. Jiřího Kopeně.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 9

zdržel se 0

Usnesení nebylo přijato

Protože první navržený kandidát nebyl zvolen, přistoupilo se druhé volbě – Ing. Michaela
Roubíčková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostkou obce Vřesina Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 9

proti 5

zdržel se 1

Usnesení bylo přijato
Po svém zvolení převzala vedení zasedání Ing. Michaela Roubíčková – dále jen předsedající

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a místostarostky
Ing. Roubíčková navrhla na funkci místostarosty obce pana Pavla Pokorného a poprosila
členy zastupitelstva obce, aby podali další návrhy na tuto funkci. Zastupitelé obce jiné návrhy
nepodali, a proto se přistoupilo k volbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí místostarostou obce Vřesina pana Pavla Pokorného.
Výsledek hlasování:

Volba členů rady

pro 9

proti 4

zdržel se 2

Předsedající připomněla přítomným, že do rady se volí další tři členové, protože ze zákona
jsou členy rady starosta obce a místostarosta obce. Vyzvala přítomné zastupitele, aby
podávali návrhy na funkci členů rady. Navržení byli:
-

Ing. Miloslav Bocan
Ing. Vítězslav Martiník
Mgr. Petr Návrat

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady Ing. Miloslava Bocana.
Výsledek hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 3

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady Ing. Vítězslava Martiníka.
Výsledek hlasování:

pro 9

proti 2

zdržel se 4

Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady Mgr. Petra Návrata
Výsledek hlasování:

pro 11

proti 1

zdržel se 3

Usnesení bylo schváleno.

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající upozornila, že obec má povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva obce zaniklo spolu se zánikem
předchozího zastupitelstva. Počet členů výborů musí být lichý a finanční i kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové ZO i jiné osoby, předsedou
výboru může být pouze člen zastupitelstva obce. Členem kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta obce, místostarosta obce, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Předsedající navrhla, aby
zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z výborů bude mít tři
členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina zřizuje kontrolní výbor, který má tři členy.
Zastupitelstvo obce Vřesina zřizuje finanční výbor, který má tři členy.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval přítomné zastupitele, aby podávali návrhy na předsedu kontrolního
výrobu. Navržen byl Ing. Jiří Kopeň. Jiný návrh nebyl předložen, proto se o návrhu hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Kopeně.
Výsledek hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 1

Usnesení bylo přijato.

Volba předsedy finančního výboru
Po volbě předsedy kontrolního výboru vyzvala předsedající zastupitele, aby podávali návrhy
na předsedu finančního výboru. Navržen byl Ing. Petr Řeháček. Jiné návrhy nebyly
předloženy, proto se přistoupilo k volbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Řeháčka.
Výsledek hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 2

Usnesení bylo přijato.

Jmenování určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním
územně plánovací dokumentace
Předsedající seznámila přítomné s nutností jmenovat z řad nově zvolených zastupitelů toho
zastupitele, který bude koordinovat činnosti spojené s pořizováním nového územního plánu.
Mandát původně určenému zastupiteli skončil v den voleb. Ing. Martina Miklendová přišla
s doporučením jmenovat určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním
územně plánovací dokumentace. Na pozici „určeného zastupitele“ navrhla předsedající Ing.
Miloslava Bocana. Jiné návrhy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vřesina jmenuje pana Ing. Miloslava Bocana jako určeného člena
zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně
plánovací dokumentace obce, kdy se předpokládá, že tuto činnost bude vykonávat celé
volební období 2014-2018.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 14

proti 0

zdržel se 1

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru, předsedů a členů
komisí
Předsedající seznámila všechny přítomné s posledním bodem jednání – schválením odměn
pro neuvolněné členy zastupitelstva obce. Maximální výše odměn za výkon funkce členů
zastupitelstev se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb. Informovala, že měsíční odměna
neuvolněných členů ZO se bude skládat ze souhrnu maximální výše odměn za jednotlivé
funkce s tím, že příplatek podle počtu obyvatel bude vyplácen jen jednou. Přečetla návrh
usnesení a poté se přistoupilo k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 5. 11. 2014 měsíční odměnu neuvolněných
členů zastupitelstva obce v maximální výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce s tím, že
příplatek podle počtu obyvatel bude vyplácen jen jednou, a to podle aktuálně platného
„Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí“. Odměny budou
poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Závěr
Předsedající Ing. Roubíčková - vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program zasedání,
poděkovala všem přítomným za účast. Poděkovala i odstupujícímu starostovi Ing. Jiřímu
Kopeňovi a v 17 hodin 48 minut zasedání zastupitelstva obce ukončila. V samotném závěru
se o slovo přihlásil pan Jan Fučík a položil nově zvolené paní starostce otázku stejnou jako
novému starostovi před čtyřmi lety a to otázku – co bude prioritou nové starostky v tomto
volebním období.
Na dotaz paní starostka odpověděla, že prioritou bude zejména dokončení plánu rozvoje
obce a také vybudování kulturního centra, které by odpovídalo potřebám obce.
V 17:50 hod. byla schůze ukončena

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina
Prezenční listina občanů
Kompletní materiály předložené ZO
Podepsané sliby členů ZO
Projev Ing. Jiřího Kopeně
Projev paní Jitky Kozelkové

Zápis vyhotoven dne: 07. 11. 2014

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Jana Rašíková
………………………………… dne …………………………………
Pavel Pokorný

……………………………………….dne …………………………………..
Ing. Jiří Augustin

Starosta obce:

………………………………………dne ……………………………………..
Ing. Michaela Roubíčková,Ph.D.

