Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Siřejovice
Autor: administrator <>, Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010
konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací
místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od 19,00 hodin, ukončeno bylo ve 20,45 hodin
Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od
19,00 hodin, ukončeno bylo ve 20,45 hodin
Jednání vedl do zvolení nového starosty obce nově zvolený zastupitel p. František Hamerle a dále
starosta obce p. Josef Krejza
Přítomni:
7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané: dle prezenční listiny

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání zahájil v 19,00 hodin nově zvolený zastupitel JUDr. František HAMERLE (dále jen
„předsedající“). V úvodu jednání ZM přivítal nově zvolené členy ZM a přítomné občany.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce Siřejovice zkontrolováno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva města (při prezenci) podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
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), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
29.10.2010 v 16 hodin). Informace o konání ustavujícího zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu v Siřejovicích dne 1. 11. 2010, tedy v souladu s
tímto ustanovením uvedeného zákona byla informace o jeho konání publikována po dobu nejméně 7
dní předcházejících našemu zasedání. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanoveními §91 a §93 zákona o
obcích.
Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.

2. Složení slibu zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a
jmenovitě vyzýval jednotlivé členy ZM ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připravenou listinu slibu (viz příloha).
Na závěr tohoto bodu předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili

zákonem stanovený slib.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
V tomto bodě byli navrženi ověřovatelé zápisu: pan Miroslav HEJNA a pan Petr BARNET,
zapisovatelkou: paní Eva KREJZOVÁ. K návrhu nebylo připomínek.
Usnesení ZO č. 1/2010
ZO projednalo a určuje
a) ověřovateli zápisu: pana Miroslava HEJNU a pana Petra BARNETA.
b) zapisovatelem: paní Evu KREJZOVOU.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení ZO č. 2/2010
ZO projednalo a 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 (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města
d) volba starosty
e) volba místostarosty
II. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
III. Zřízení kulturní komise
a) určení počtu členů kulturní komise
b) volba předsedy kulturní komise
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

5. Volba starosty a místostarosty
Před zahájením samotné volby starosty, místostarosty je zapotřebí stanovit základní podmínky
důležité pro tyto volby, jakož i odsouhlasit procedurální náležitosti vlastní volby:
a) URČENÍ POČTU MÍSTOSTAROSTŮ
S ohledem na dosavadní praxi předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu. Jelikož nikdo neměl jiné návrhy, předložil návrh usnesení ke schválení:
Usnesení ZO č. 3/2010

ZO projednalo a schvaluje zvolení jednoho místostarosty
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) URČENÍ, KTERÉ FUNKCE BUDOU ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA VYKONÁVAT
JAKO DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÍ NEB0 NEUVOLNĚNÍ (§ 71 ZÁKONA O OBCÍCH)
Vzhledem k rozsahu činnosti a úkolů, které před obcí stojí, pan Hamerle, jakožto předsedající
navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě
neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Z přítomných členů ZO neměl nikdo námitky,
proto bylo přijato následující usnesení:
Usnesení ZO č. 4/2010
ZO projednalo a určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové
zastupitelstva dlouhodobě neuvolněni.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c) URČENÍ ZPŮSOBU VOLBY STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY, PŘEDSEDŮ
KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU a PŘEDSEDY KULTURNÍ KOMISE
Předsedající navrhl, aby volba probíhala veřejně – aklamací a dotázal se, zdali má někdo jiný
návrh.
Jelikož nebyly žádné námitky, nechal hlasovat:
Usnesení ZO č. 5/2010
ZO projednalo a schvaluje, aby volba starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a
finančního výboru a předsedy kulturní komise proběhla veřejně.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
d) VOLBA STAROSTY
Předsedající navrhnul na funkci starosty obce Siřejovice pana Josefa KREJZU. Další návrhy
nebyly podány, proto předsedající zahájil hlasování.
Usnesení ZO č. 6/2010
ZO projednalo a volí starostou pana Josefa KREJZU.
Hlasování: 6x pro, 0x proti, 1x se zdržel (p.Krejza)
Usnesení č. 6 bylo schváleno. Starostou se stal pan Josef KREJZA.
e) VOLBA MÍSTOSTAROSTY
Pan starosta navrhnul na funkci místostarosty obce Siřejovice paní Lenku FEIKLOVOU. Další
návrhy nebyly podány, proto starosta zahájil hlasování.
Usnesení ZO č. 7/2010
ZO projednalo a volí místostarostou paní Lenku FEIKLOVOU.
Hlasování: 6x pro, 0x proti, 1x se zdržel (p. Feiklová)
Usnesení č. 7 bylo schváleno. Místostarostkou se stala Lenka FEIKLOVÁ.

6. Zřízení kontrolního a finančního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (dle § 117 odst.

2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, neboť funkční 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).
a) ZŘÍZENÍ A URČENÍ POČTU ČLENŮ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. K návrhu nebylo jiných připomínek ani doplnění.
Usnesení ZO č. 8/2010
ZO projednalo a zřizuje finanční a kontrolní výbor a stanovuje počet členů finančního výboru a
kontrolního výboru na 3 členy.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Pan starosta navrhnul na funkci předsedy finančního výboru pana Petra BARNETA. Další
návrhy nebyly podány, proto starosta zahájil hlasování:
Usnesení. ZO č. 9/2010
ZO projednalo a volí předsedou finančního výboru pana Petra BARNETA.
Hlasování: 6x pro, 0x proti, 1x se zdržel (p. Barnet)
Usnesení č. 9 bylo schváleno. Předsedou finančního výboru se stal pan Petr BARNET.
c) VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Pan starosta navrhnul na funkci předsedy kontrolního výboru pana JUDr. Františka
HAMERLEHO. Další návrhy nebyly podány, proto starosta zahájil hlasování:
Usnesení. ZO č. 10/2010
ZO projednalo a volí předsedou kontrolního výboru pana JUDr. Františka HAMERLEHO.
Hlasování: 6x pro, 0x proti, 1x se zdržel (p. Hamerle)
Usnesení č. 10 bylo schváleno. Předsedou kontrolního výboru se stal pan JUDr. František
HAMERLE.

7. Zřízení kulturní komise
Starosta úvodem tohoto bodu informoval, že zřízení kulturní komise není pro obec dle zákona o
obcích, povinností.
a) ZŘÍZENÍ A URČENÍ POČTU ČLENŮ KULTURNÍ KOMISE
Pan starosta navrhnul, aby zastupitelstvo kulturní komisi zřídilo, přičemž bude mít tři členy. K
návrhu nebylo jiných připomínek ani doplnění.
Usnesení ZO č. 11/2010
ZO projednalo a zřizuje kulturní komisi a stanovuje počet členů kulturní komise na 3 členy.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
b) VOLBA PŘEDSEDY KULTURNÍ KOMISE
Pan starosta navrhnul na funkci předsedy kulturní komise paní Janu NAJMANOVOU. Další

návrhy nebyly podány, proto starosta zahájil hlasování:
Usnesení ZO č. 12/2010
ZO projednalo a volí předsedkyní kulturní komise paní Janu NAJMANOVOU.
Hlasování: 6x pro, 0x proti, 1x se zdržel (p. Najmanová)
Usnesení č. 12 bylo schváleno. Předsedkyní kulturní komise se stala paní Jana
NAJMANOVÁ.

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla za výkon funkce poskytována
měsíční odměna v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích.
Usnesení ZO č. 13/2010
ZO projednalo a schvaluje
a) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce starosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9 131 Kč + příplatek za obyvatele ve
výši 3 912 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
b) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 509 Kč + příplatek za
obyvatele ve výši 3 912 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
c) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
předsedy výboru nebo předsedy komise zastupitelstva obce ve výši 1 340 Kč. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.
d) V souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon zastupitele jako
člena výboru zastupitelstva obce ve výši 1 030 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9. Diskuse
V rámci diskuse seznámil starosta obce přítomné se záměry a plány nově zvoleného zastupitelstva
obce Siřejovice. Zároveň nově zvolené zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozvojovou
strategii obce Siřejovice na období 2010 – 2014:
Usnesení ZO č. 14/2010
ZO projednalo a schvaluje rozvojovou strategii obce Siřejovice na období 2010 – 2014.
Hlasování: 7x pro, 0x proti, 0x se zdržel
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Další diskuse:
p. Hejna – diskuse na téma „bezpečnost v obci“
p. Králová – stížnost na nedostatečnou úpravu dešťového kanálu
p. Kaplová – kulturní život v obci pro střední generaci obyvatel

p. Šmídová – diskuse týkající se pořadí kandidátů na kandidátce do zastupitelstva obce
Dále pan starosta poděkoval bývalým členům zastupitelstva obce Siřejovice za úsilí a odvedenou
práci v minulém volebním období.

10. Závěr
Na závěr poděkoval starosta za projevenou důvěru, poblahopřál zvoleným a ukončil zasedání ve
20,45 hodin.

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Siřejovice:
I. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Miroslava Hejnu a Petra Barneta a zapisovatele Evu Krejzovou.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
2. Program ustavujícího zasedání.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
3. Zvolení jednoho místostarosty.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
4. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty a
místostarosty obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě neuvolněni.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
5. Volba starosty, místostarosty, předsedů kontrolního a finančního výboru a předsedy kulturní
komise proběhne veřejně.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
II. zvolilo:
6. Do funkce starosty obce Josefa Krejzu.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1 (p. Krejza)
7. Do funkce místostarosty obce Lenku Feiklovou.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1 (p. Feiklová)
III. schvaluje:
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru. Výbory budou tříčlenné.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
IV. zvolilo
9. Předsedou finančního výboru Petra Barneta.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1 (p. Barnet)
10. Předsedou kontrolního výboru JUDr. Františka Hamerleho.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1 (p. Hamerle)
V. schvaluje
11. Zřízení kulturní komise. Komise bude tříčlenná.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
VI. zvolilo

12. Předsedkyní kulturního výboru Janu Najmanovou.
Poměr hlasování: schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1 (p. Najmanová)
VII. stanoví
13. Odměny za výkon funkcí
a) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9 131 Kč + příplatek za
obyvatele ve výši 3 912 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
starosty.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
b) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 509 Kč + příplatek
za obyvatele ve výši 3 912 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
c) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
předsedy výboru nebo předsedy komise zastupitelstva obce ve výši 1 340 Kč. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
d) V souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon zastupitele
jako člena výboru zastupitelstva obce ve výši 1 030 Kč. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
VIII. schvaluje
14. Rozvojovou strategii obce Siřejovice na období 2010 – 2014.
Poměr hlasování: schváleno 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0
v Siřejovicích 15.11.2010
Josef Krejza, starosta
Ing. Lenka Feiklová, místostarosta
Miroslav Hejna a Petr Barnet, ověřovatelé zápisu
Eva Krejzová, zapisovatel
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina  zastupitelé
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Prezenční listina – občané
4. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání
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