Zápis z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Černožicích
dne 5.11. 2018
Přítomni: Pavel Beránek, MUDr. Tomáš Chyba, Michal Karel, Jaromír Kotěra, Ing. Petr Malina, Mgr.
Ladislava Malinová, Milan Novák, Mgr. Tomasz Raszka, Eva Šůnová DiS., Ing. Michaela Zezuláková
Omluven: Ing. Tomáš Němeček
OZ je usnášeníschopné v počtu 10 členů.
Zapisovatelka: Iveta Dušátková
Návrhová komise: Ing. Petr Malina, Ing. Michaela Zezuláková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislava Malinová, Eva Šůnová DiS
1. Úvod – uvítání přítomných
2. Slib členů obecního zastupitelstva
Slib je 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 a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ Následně Jaromír Kotěra jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a stvrzení svým podpisem.
Přítomní zastupitelé složili slib.
Program jednání
1. Úvod
2. Slib členů obecního zastupitelstva
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba předsedů výborů – finanční a kontrolní
6. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů
7. Stanovení výkonu uvolněných a neuvolněných funkcí
8. Stanovení odměn nově zvoleným neuvolněným členům zastupitelstva
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr
OZ schválilo program jednání (pro10 – proti 0 – zdržel 0).
3. Volba starosty
Ing. Petr Malina navrhuje do funkce starosty člověka, u kterého doufá, že obec nastartuje a pozvedne
k lepším zítřkům a tím je pan Pavel Beránek. Jiný návrh nebyl.
OZ schvaluje do funkce starosty obce pana Pavla Beránka (pro7 – proti 0 – zdržel 3).
Jaromír Kotěra: blahopřeje nově zvolenému starostovi. Děkuje všem, kdo ho podpořili a kdo s ním byl
na kandidátní listině. Předává slovo nově zvolenému starostovi, který pokračuje v programu jednání.
4. Volba místostarosty
Pavel Beránek navrhuje do funkce místostarosty Ing. Petra Malinu. Jiný návrh nebyl.
OZ schvaluje do funkce místostarosty Ing. Petra Malinu (pro 6 - proti 2 – zdržel 2).
5. Volba předsedů výborů – finanční a kontrolní
Zastupitelstvo obce zřizuje vždy dle § 117 odst. 2 zákona o obcích finanční a kontrolní výbor, protože
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniká spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo tedy dnes určí počet členů těchto výborů, který musí být lichý. (§ 118 odst. 2 zákona o
obcích). Finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedou těchto výborů může být jen člen zastupitelstva. (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta ani místostarosta.
Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít
tři členy. Členové těchto výborů budou voleni na následujícím veřejném zasedání obecního
zastupitelstva.
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OZ schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru, kdy každý z nich bude mít tři členy. Členové
výborů budou volení na příštím veřejném zasedání OZ (pro 10 – proti 0 – zdržel 0).
P. Beránek do funkce předsedy finančního výboru navrhuje Ing. Tomáše Němečka, ale vzhledem k
tomu, že není na dnešním ustavujícím zastupitelstvu přítomen a zatím nesložil slib zastupitele,
navrhuje, aby volba předsedy proběhla na dalším veřejném zastupitelstvu obce. Jiný návrh nebyl.
OZ schvaluje návrh, že volba do funkce předsedy finančního výboru proběhne na následujícím
veřejném zasedání zastupitelstva obce (pro 10 – proti 0 – zdržel 0).
P. Beránek navrhuje, aby do funkce předsedy výboru kontrolního byla zvolena Ing. Michaela
Zezuláková. Jiný návrh nebyl.
OZ schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Michaelu Zezulákovou (pro 7 – proti 1 –
zdržel 2).
6. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů
P. Beránek navrhuje zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, které budou plnit úkoly, kterými je
zastupitelstvo obce pověří. Navrhuje zřízení následujících výborů:
–
výbor stavební a investiční
–
výbor pro kulturu a školství
–
výbor pro sport a zájmová sdružení
členové těchto výborů budou voleni na následujícím veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
OZ schvaluje zřízení výborů: výbor stavební a investiční, výbor pro kulturu a školství, výbor pro
sport a zájmová sdružení, kdy členové těchto výborů budou voleni na následujícím veřejném
zasedání obecního zastupitelstva (pro 10 – proti 0 – zdržel 0).
P. Beránek navrhuje do funkce předsedy stavebního a investičního výboru Ing. Petra Malinu, jiný
návrh nebyl.
OZ schvaluje do funkce předsedy výboru stavebního a investičního Ing. Petra Malinu (pro 6 – proti
2 – zdržel 2).
P. Beránek navrhuje do funkce předsedy výboru pro kulturu a školství Mgr. Ladislavu Malinovou, jiný
návrh nebyl.
OZ schvaluje do funkce předsedy výboru pro kulturu a školství Mgr. Ladislavu Malinovou (pro 6 –
proti 2 – zdržel 2).
P. Beránek navrhuje do funkce předsedy výboru pro sport a zájmová sdružení Mgr. Tomasze Raszku,
jiný návrh nebyl.
OZ schvaluje do funkce předsedy výboru pro sport a zájmová sdružení Mgr. Tomasze Raszku (pro 9
– proti 0 – zdržel 1).
7. Stanovení výkonu uvolněných a neuvolněných funkcí
P. Beránek navrhuje, aby funkce starosty byla funkcí uvolněnou, funkce místostarosty, předsedy
výboru, člena výboru a člena zastupitelstva funkcí neuvolněnou. Jiný návrh nebyl.
OZ schvaluje, že funkce starosty bude funkcí uvolněnou a funkce místostarosty, předsedy výboru,
člena výboru a člena zastupitelstva funkcí neuvolněnou. (pro 9 – proti 0 – zdržel 1).
8. Stanovení odměn nově zvoleným neuvolněným členům zastupitelstva
P. Beránek navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, poskytována odměna v následující výši:
– za výkon funkce neuvolněného místostarosty částkou ve výši 12.000,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru částku uvedenou ve sloupci č. 8, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., tzn. ve výši 3.068,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného člena výboru částku uvedenou ve sloupci č. 9, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., tzn. ve výši 2.557,- Kč /měs
– za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva částku uvedenou ve sloupci č. 10, nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., tzn. ve výši 1.534,- Kč /měs
Při souběhu několika neuvolněných funkcí se odměny za tyto funkce, vyjma funkce neuvolněného
místostarosty a neuvolněného člena zastupitelstva, sčítají.
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Odměna se poskytne ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
OZ schvaluje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích
a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, poskytována odměna v následující výši:
– za výkon funkce neuvolněného místostarosty částkou ve výši 12.000,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru částku uvedenou ve sloupci č. 8, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., tzn. ve výši 3.068,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného člena výboru částku uvedenou ve sloupci č. 9, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., tzn. ve výši 2.557,- Kč /měs
– za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva částku uvedenou ve sloupci č. 10, nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., tzn. ve výši 1.534,- Kč /měs
Při souběhu několika neuvolněných funkcí se odměny za tyto funkce, vyjma funkce neuvolněného
místostarosty a neuvolněného člena zastupitelstva, sčítají.
Odměna se poskytne ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce
(pro 9 – proti 0 – zdržel 1).
Informace:
Od 20.9.2018 je v platnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Účinnost tohoto nařízení vlády
je od 1.1.2019. Tímto nařízením vlády dochází k mírnému nárůstu odměn členů zastupitelstev.
P. Beránek navrhuje: V souvislosti s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, poskytována odměna v následující výši:
– za výkon funkce neuvolněného místostarosty částkou ve výši 12.000,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru částku uvedenou ve sloupci č. 8, nařízení vlády č.
202/2018 Sb. tzn. ve výši 3.283,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného člena výboru částku uvedenou ve sloupci č. 9, nařízení vlády č.
202/2018 Sb. tzn. ve výši 2.736,- Kč /měs
– za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva částku uvedenou ve sloupci č. 10, nařízení vlády
č. 202/2018 Sb. tzn. ve výši 1.641,- Kč /měs
Při souběhu několika neuvolněných funkcí se odměny za tyto funkce, vyjma funkce neuvolněného
místostarosty a neuvolněného zastupitele, sčítají.
Odměna se poskytne ode dne účinnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb, tj. od 1.1.2019.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
OZ schvaluje v souvislosti s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 202/2018 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna v následující výši:
– za výkon funkce neuvolněného místostarosty částkou ve výši 12.000,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru částku uvedenou ve sloupci č. 8, nařízení vlády č.
202/2018 Sb. tzn. ve výši 3.283,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného člena výboru částku uvedenou ve sloupci č. 9, nařízení vlády č.
202/2018 Sb. tzn. ve výši 2.736,- Kč /měs
– za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva částku uvedenou ve sloupci č. 10, nařízení
vlády č. 202/2018 Sb. tzn. ve výši 1.641,- Kč /měs
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Při souběhu několika neuvolněných funkcí se odměny za tyto funkce, vyjma funkce neuvolněného
místostarosty a neuvolněného zastupitele, sčítají.
Odměna se poskytne ode dne účinnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb., tj. od 1.1.2019.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce
(pro 8 – proti 1 – zdržel 1).
9. Diskuze
p. Beránek: Ještě před tím, než přejdeme k diskuzi, bych zde rád v krátkosti zmínil alespoň tři věci:
1. Rád bych tady přede všemi veřejně poděkoval panu starostovi a celému minulému zastupitelstvu za
práci, kterou odvedli v minulém volebním období pro naši obec.
2. Mám za to, že v nově zvoleném zastupitelstvu jsou velmi kvalitní lidé a odborníci a jsem
přesvědčen o tom, že jako tým máme na to, posunout naši obec o kus dál, udělat naši obec lepší,
krásnější a přátelštější. A o to se může zasadit každý z nás zastupitelů, kdy svým osobním přístupem
může přispět k tomu, aby se nám v naší obci příjemně žilo a byli jsme na svou obec hrdi.
3. Jelikož toto volební období bude mým prvním ve funkci starosty, rád bych vás všechny, jak kolegy
zastupitele, tak vás veřejnost požádal o určitou shovívavost a toleranci v mých začátcích.
Tímto vám děkuji a otevírám diskuzi.
p. Kotěra: aby občané věděli, kdo je v zastupitelstvu, seznamuje přítomné, že byl podávat vysvětlení
na Policii ČR k hospodaření obce. Bylo to na základě udání, které bylo anonymní a navíc posláno
emailem, který nemůže být anonymní. Vyšetřovatel na můj dotaz, zda za zavináčem byla uvedena
státní firma, řekl, že ten tam má také. Z toho je patrné, že udání musely poslat minimálně dvě osoby a
z formulace bylo patrno, že to nemohl udělat někdo, kdo tu jen poslouchal nějakou zprávu. Dle jeho
názoru jsou v zastupitelstvu minimálně dva práskači a udavači.
p. Blatník: zda by se nově zvolené zastupitelstvo mohlo zabývat výměnou pozemku zahrádkářské
kolonie u trati s p. Rejchrtem.
p. Beránek: budeme o průběhu jednání informovat.
p. Palička: dozvíme se, kdo jsou práskači. Určitě se emaily dají dohledat.
p. Kotěra: nevím, zda se dozvíte konkrétní výsledek. Až dostanu nějakou zprávu, tak ji zveřejním.
p. Fabián: kdy dojde k rekonstrukci v Nádražní ulici.
p. Beránek: teď neumím odpovědět, musím se seznámit se současným stavem.
p. Kotěra: bylo zahájeno stavební řízení, ale letos rekonstrukce asi už neproběhne.
p. Kuchařová: upozorňuje na špatný stav vozovky do Smiřic.
p. Beránek: všechny strany to měly ve svém volebním programu. Začneme prověřovat možnosti a
budeme informovat.
p. Malina: p. Kotěra zmínil práskače, já bych se nechlubil, kdybych byl někde vyšetřovaný. Pokud to
bylo myšleno na mě, protože pracuji ve státní správě. Nic jsem nikam neposílal a byl bych nerad,
abychom řešili, že jste někoho neoprávněně napadal. Souhlasím s tím, že podrobnosti zveřejníte.
Novému starostovi budu nápomocen v jeho práci.
p. Nemeček: pozemky v zahrádkářské kolonii u trati nejsou pouze p. Rejchrta, ale jsou tam i další
majitelé pozemků. Mělo by se to řešit komplexně.
p. Blatník: s ostatními majiteli pozemků máme smlouvu.
p. Beránek: budeme řešit, jakmile se s tím seznámím. Je to věc, která je dlouhodobě neřešena.
p. Fabián: upozorňuje na propadlý kanál v ulici Okružní u garáží.
OZ bere na vědomí příspěvky vzešlé z diskuze a bude se jimi dále zabývat.
10. Usnesení
1. OZ volí do funkce starosty pana Pavla Beránka.
2. OZ volí do funkce místostarosty Ing. Petra Malinu.
3. OZ zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, kdy každý z nich bude mít tři členy.
4. OZ odsouhlasilo, že volba do funkce předsedy finančního výboru proběhne na následujícím
veřejném zasedání zastupitelstva obce.
5. OZ volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Michaelu Zezulákovou.

4

6. OZ zřizuje - výbor stavební a investiční, výbor pro kulturu a školství a výbor pro sport a zájmová
sdružení, kdy členové těchto výborů budou voleni na následujícím veřejném zasedání obecního
zastupitelstva.
7. OZ volí do funkce předsedy stavebního a investičního výboru Ing. Petra Malinu.
8. OZ volí do funkce předsedy výboru pro kulturu a školství Mgr. Ladislavu Malinovou.
9. OZ volí do funkce předsedy výboru pro sport a zájmová sdružení Mgr. Tomasze Raszku.
10. OZ určuje, že funkce starosty bude funkcí uvolněnou a funkce místostarosty, předsedy výboru,
člena výboru a člena zastupitelstva funkcí neuvolněnou.
11. OZ stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
v následující výši:
– za výkon funkce neuvolněného místostarosty částku ve výši 12.000,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru částku uvedenou ve sloupci č. 8, nařízení vlády č.
318/2017 Sb., tzn. ve výši 3.068,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného člena výboru částku uvedenou ve sloupci č. 9, nařízení vlády č.
318/2017 Sb. tzn., ve výši 2.557,- Kč /měs
– za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva částku uvedenou ve sloupci č. 10, nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. tzn., ve výši 1.534,- Kč /měs
Při souběhu několika neuvolněných funkcí se odměny za tyto funkce, vyjma funkce neuvolněného
místostarosty a neuvolněného člena zastupitelstva sčítají.
Odměna se poskytne ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
12. OZ stanovuje s účinností od 1.1.2019 odměny neuvolněným členům zastupitelstva
dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. v následující výši:
– za výkon funkce neuvolněného místostarosty částkou ve výši 12.000,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru částku uvedenou ve sloupci č. 8, nařízení vlády č.
202/2018 Sb., tzn. ve výši 3.283,- Kč/měs
– za výkon funkce neuvolněného člena výboru částku uvedenou ve sloupci č. 9, nařízení vlády č.
202/2018 Sb., tzn. ve výši 2.736,- Kč /měs
– za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva částku uvedenou ve sloupci č. 10, nařízení vlády
č. 202/2018 Sb., tzn. ve výši 1.641,- Kč /měs
Při souběhu několika neuvolněných funkcí se odměny za tyto funkce, vyjma funkce neuvolněného
místostarosty a neuvolněného zastupitele, sčítají.
Odměna se poskytne ode dne účinnosti nařízení vlády č. 202/2018 Sb., tj. od 1.1.2019.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
13. OZ bere na vědomí příspěvky vzešlé z diskuze a bude se jimi dále zabývat.
OZ schvaluje usnesení v navrženém znění (pro 10 – proti 0 – zdržel 0).
Starosta poděkoval za účast a ukončil schůzi v 19,44 hodin.
V Černožicích 5. 11. 2018
Zapsala: Iveta Dušátková

Starosta: Pavel Beránek

Zápis ověřili:
Mgr. Ladislava Malinová

Eva Šůnová DiS
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