Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice,
konané dne 7.11.2014 od 18,00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice bylo zahájeno v 18,05 hod
předsedajícím JUDr Hamerlem Františkem.
Před zahájením zasedání se členové zastupitelstva obce prokázali osvědčením
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 v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování, lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Siřejovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 25.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále konstatoval z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné, § 92 odst. 3
zákona o obcích.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva 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 změně některých zákonů, v platném znění).
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 Siřejovice a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slovy „slibuji“ a
podáním ruky předsedajícímu a podpisem slibu na připraveném archu.
( příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Luďka Tučku a p. Františka Tajče
a zapisovatelem p. Evu Krejzovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné proti-

návrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice určuje ověřovateli zápisu p. Luďka Tučku a
p. Františka Tajče a zapisovatelem p. Evu Krejzovou.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členů zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění o rozhodnutí o
odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 zákona o
obcích). Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu o doplnění programu o rozhodnutí o
odměnách neuvolněným zastupitelů obce :
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání „
1) Volba starosty a místostarosty
- Určení počtu místostarostů
- Určení , které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ( § 71 zákona o obcích )
- Určení způsobu volby starosty a místostarosty
- Volba starosty
- Volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- Určení členů finančního a kontrolního výboru
- Volba předsedy finančního výboru
- Volba předsedy kontrolního výboru
- Volba členů finančního výboru
- Volba členů kontrolního výboru
3) Zřízení kulturní komise
- Určení počtu členů kulturní komise

- Volba předseda kulturní komise
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva ( § 72 zákona o obcích)
5) Diskuse
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Určení počtu místostarostů :
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo .
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se

0

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění :
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nabyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) zákona o
obcích určuje, že pro výkon starosty obce bude člen zastupitelstva
neuvolněn.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 0

Předsedající konstatoval , že nestanoví-li zastupitelstvo jinak probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo . Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování. Žádné
návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty :
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.
Byl podán následující návrh : zvolit do funkce starosty p. Josefa Krejzu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice volí starostou p. Josefa Krejzu
Výsledek hlasování : Pro 4 Proti 2 - p. Miroslav Hejna a p. František
Tajč
Zdržel se 1 p. Josef Krejza
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání jako předsedající.
Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty :
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci
místostarosty. Byl podán návrh zvolit do funkce místostarosty
p. Oldřicha Najmana, Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko . Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice volí místostarostou p. Oldřich Najmana
Výsledek hlasování : Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Zdržel se 1 p. Najman Oldřich

Zřízení finančního a kontrolního výboru :
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý ( § 117 odst. 3 zákona o obcích, výbory musí mít
nejméně tři členy ( § 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedou výboru může být

jen člen zastupitelstva, členy výborů mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby.( § 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy výboru nemůžou být starosta,
místostarosta, účetní.( § 119 odst,1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby finanční a kontrolní výbor měl tři členy. Jiný návrh
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo sděleno.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Volba předsedy finančního výboru :
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy
finančního výboru. Byl navržen p. Miroslav Hejna. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice volí předsedou finančního výboru
p. Miroslava Hejnu.
Výsledek hlasování : Pro 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Proti 0

Zdržel se 1 p. Hejna Miroslav

Volba předsedy kontrolního výboru :
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byl navržen p. Luděk Tučka. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice volí předsedou kontrolního výboru p. Luďka
Tučku
Výsledek hlasování :
Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 p. Tučka Luděk
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Volba členů finančního a kontrolního výboru :

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy finančního
kontrolního výboru. Podán návrh člen Finančního výboru p. Tajč František,
člen Kontrolního výboru p. Feikl Radek. Ostatní členové finančního a
kontrolního výboru budou voleny později
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice odkládá další volbu členů finančního a
kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve
výborech na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se

Zřízení a určení počtu členů kulturní komise :
Předsedající informoval, že zastupitelé navrhli zřídit kulturní komisi. Kulturní
komise není pro obec dle zákona o obcích povinností.
Předsedající navrhl zřízení kulturní komise v počtu 3 členů
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce zřizuje kulturní komisi. Komise bude tříčlenná.
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 13 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se

0

Volba předsedy kulturní komise :
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy
kulturní komise. Byla navržena p. Hana Paulenová. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice volí předsedkyní kulturní komise p. Hanu
Paulenovou.
Výsledek hlasování : Pro 6 Proti 0
Hana
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Zdržela se 1 p. Paulenová

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl aby členů zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členů
zastupitelstev, v platném znění poskytována měsíční odměna ode dne 8.11.2014
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty a místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši :
Starosta neuvolněný
Místostarosta neuvolněný
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 15 bylo schváleno

18.003,- Kč měsíčně
11.421,- Kč měsíčně
Proti 0

Zdrželi se 0

Předsedající dále navrhl aby neuvolněným členů zastupitelstva byla v souladu s
§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon
funkce předsedy a člena výboru a komise zastupitelstva od 8.11.2014
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice v souladu s § 72 a § 84odst. 2 písm.n ) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění byla poskytována odměna předsedy a člena výboru a komise
zastupitelstva obce
Předseda výboru a komise + zastupitel obce
Člen komise + zastupitel obce
Člen zastupitelstva obce
Členové výborů a komise, kteří nejsou zastupitelé
Výsledek hlasování : Pro 0 Proti 7
Usnesení č. 16 nebylo schváleno

1.060,- Kč měsíčně
750,- Kč měsíčně
460,- Kč měsíčně
0,- Kč

Zdrželi se 0

Návrh na usnesení:
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst 3
písm.b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon
funkce neuvolněným členů zastupitelstva obce budou propláceny odměny
za obě funkce.

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Siřejovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích stanoví že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce od 8.11.2014
Předseda výboru a komise + zastupitel obce
Člen výboru a komise + zastupitel obce
Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí
Členové výborů a komise, kteří nejsou zastupitelé
Výsledek hlasování : Pro 7
Usnesení č. 17 bylo schváleno

Proti 0

1.340,- Kč měsíčně
1.030,- Kč měsíčně
460,- Kč měsíčně
0,- Kč

Zdrželi se 0

Nově zvolený starosta seznámil občany s programem nového zastupitelstva
obce
Diskuse –
- P. Barnet P. příspěvek na plyn
- P. Hejna M. hydroprojekt na rybník
- P. Dušek A. rozbitá silnice před jeho domem, totéž i p. Pokorný M.
- P. Krejza řešení dopravní situace
- JUDr Hamerle F. chce složit funkci v kontrolním výboru SONO
- P. Pilnajová I. - požaduje informaci na pozemek vedle jejich domu
- a zda se vyčistí kanalizace v jejich ulici
- P. Boháček – jest- li se bude budovat chodník k jejich domu č. 126
- P. Šírek S. – odklizení spadaných hruštiček u jejich domu a údržba
záhonu růží v jejich ulici
- P. Krejza J. informace o zájezdu do Národního divadla 3.12.2014 na
Strakonického dudáka a pozvání občanů na 11.11.2014 na pokládání
kytice k pomníku padlých v I. svět. válce a beseda k 1.světové válce
Zapisovatel Krejzová Eva ___________________________
Ověřovatelé : Tučka Luděk ------------------------------dne ------------------------Tajč František __________________dne ________________

Starosta :

Krejza Josef ___________________ dne _________________

