Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 1. listopadu 2018 od 18.00 v Horce II
Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Aleš Jeřábek, Antonín Kubín, Vladimír Peroutka,
Vladimíra Píchová, Antonín Setnička, Petr Vacík,
Omluveni: Pavel Březina
Zasedání Zastupitelstva obce Horka II (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin dosavadní starostkou obce Simonou Vacíkovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, 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 19.10.2018 a žádný návrh nebyl podán). Informace o konání ustavujícího zasedání
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2018 do 02.11.2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového
počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Ještě před projednáváním programu zasedání zastupitelstva obce vyzvala předsedající v
souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu, a to podle § 55 zákona č. 91/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla 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 Horka II a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit zapisovatelkou zápisu Vladimíru Píchovou a ověřovatel zápisu
Antonína Kubína a Antonína Setničku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II určuje zapisovatelkou zápisu Vladimíru
Píchovou, ověřovateli zápisu Antonína Kubína a Antonína Setničku.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 077/2018 - Zastupitelstvo obce Horka II určuje zapisovatelkou zápisu
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Antonína Kubína a Antonína Setničku.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
volba starosty a místostarosty
zřízení finančního a kontrolního výboru
delegování zástupců do LDO a spolku obcí EKOSO
rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
diskuze
závěr

a poté se zeptala ostatních zastupitelů, jestli mají nějaký bod k doplnění. K návrhu
programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje program ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Horka II dle předloženého návrhu, který byl zveřejněn na úřední desce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 078/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje program
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horka II dle předloženého návrhu, který byl
zveřejněn na úřední desce.

3. Volba starosty a místostarosty
a. Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 079/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zvolení jednoho
místostarosty.
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b. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
V dalším bodě předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o
obcích, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty
obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 080/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn.

c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající informovala přítomné, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a
případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje veřejnou volbu starosty a
místostarosty.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 081/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje veřejnou volbu
starosty a místostarosty.

d. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající uvedla, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán
jeden návrh. Člen zastupitelstva Antonín Kubín navrhl zvolit do funkce starostky Simonu
Vacíkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II volí starostkou Simonu Vacíkovou.
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Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 082/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II volí starostkou Simonu
Vacíkovou.

e. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Po znovuzvolení pokračovala starostka ve vedení zasedání (dále vedena jako
„předsedající“).
Ta vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Členka
zastupitelstva Vladimíra Píchová navrhla Radka Filipa. Před hlasováním byla opět dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II volí místostarostou Radka Filipa.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 083/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II volí místostarostou Radka
Filipa.

4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
a. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Úvodem tohoto bodu informovala předsedající o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], protože 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). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starostka navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 084/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

b. Volba předsedy finančního výboru
Poté předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl podán pouze jeden návrh. Člen zastupitelstva Radek Filip navrhl
zvolit do funkce předsedy finančního výboru Vladimíru Píchovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II volí předsedkyní finančního výboru Vladimíru
Píchovou.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 085/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II volí předsedkyní finančního
výboru Vladimíru Píchovou.

c. Volba předsedy kontrolního výboru
Pokračovalo se volbou funkce předsedy finančního výboru, proto vyzvala starostka členy
zastupitelstva k podání návrhů. Členka zastupitelstva Vladimíra Píchová navrhla zvolit do
funkce předsedy finančního výboru Antonína Setničku. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II volí předsedou kontrolního výboru Antonína
Setničku.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 086/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II volí předsedou kontrolního
výboru Antonína Setničku.

d. Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Radek Filip navrhl
zvolit do funkce finančního výboru Pavla Březinu a Antonína Kubína. Členka zastupitelstva
Vladimíra Píchová navrhla do funkce členů kontrolního výboru Vladimíra Peroutku a Aleše
Jeřábka. Předsedající uvedla, že hlasovat se bude nejdříve o finančním výboru. V případě,
že nepřítomný člen zastupitelstva Pavel Březina volenou funkci odmítne, bude se na příštím
zasedání volit nový člen.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II volí členy finančního výboru Pavla Březinu a
Antonína Kubína.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 087/2018 – Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Pavla
Březinu a Antonína Kubína.
--Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II volí členy kontrolního výboru Vladimíra
Peroutku a Aleše Jeřábka.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 088/2018 – Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Vladimíra
Peroutku a Aleše Jeřábka.

5. Delegování zástupců do LDO a svazku obcí Ekoso
a. Delegování zástupce do Lesního družstva obcí
Předsedající informovala přítomné, že kvůli rozhodování ve společnostech, ve kterých má
Obec Horka II podíl, je třeba delegovat zástupce oprávněné jednat jménem Obce Horka II.
V předchozích letech byl delegován vždy starosta. Předsedající uvedla, že pro následující
období navrhuje pro tuto funkci v Lesním družstvu obcí Radka Filipa. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II deleguje jako zástupce Obce Horka II ve věci
zastupování pro jednání v orgánech Lesního družstva obcí Radka Filipa.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 089/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II deleguje jako zástupce Obce
Horka II ve věci zastupování pro jednání v orgánech Lesního družstva obcí Radka Filipa.

b. Delegování zástupce do svazku obcí Ekoso
Předsedající konstatovala, že další společností vhodnou k delegování zástupce, je svazek
obcí Ekoso. Starostka uvedla, že by se ráda účastnila jednání osobně, jelikož má příležitost
se setkat s jinými starosty z okolí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům podat
jiný návrh nebo vyjádřit své stanovisko. Stejně tak přítomným občanům. Jiný návrh podán
nebyl.
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Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II deleguje jako zástupce Obce Horka II ve věci
zastupování pro jednání v orgánech svazku obcí EKOSO Simonu Vacíkovou.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 090/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II deleguje jako zástupce Obce
Horka II ve věci zastupování pro jednání v orgánech svazku obcí EKOSO Simonu Vacíkovou.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
V dalším bodě programu navrhla předsedající projednání odměn pro neuvolněné zastupitele
v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Předsedající uvedla, že prioritou
zastupitelstva je hlavně to, aby výše zatížení rozpočtu těmito odměnami byla stejná nebo
nižší než v minulých letech, tzn. aby na odměny neuvolněných zastupitelů šlo stejně nebo
ještě méně peněz než v roce 2018. Zároveň informovala přítomné, že současný zákon
neumožnuje stanovit odměnu procentuálně, proto bude rozhodováno o konkrétních číslech.
Zastupitelům bylo při svolání zasedání předloženo několik návrhů krácení odměn. V návrhu,
o kterém bylo hlasováno, proběhlo krácení mezi 25 až 55% z odměny stanovené vyhláškou.
Tím pádem bude na odměny neuvolněných zastupitelů čerpáno méně peněz než v roce
2018, ale zároveň by měly prostředky pokrýt náklady spojené s výkonem funkce (např.
pohonné hmoty, telefon, internet). Odměny budou vypláceny ode dne přijetí usnesení a
budou z nich odváděny zákonné srážky (zdravotní pojištění, daň z příjmů). Starostka dále
uvedla, že výši odměn může zastupitelstvo obce změnit na kterémkoli dalším zasedání.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce takto: místostarosta 11000,- Kč, předseda výboru 1800,- Kč, člen výboru
1500,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 900,- Kč. Při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

Přijaté usnesení č. 091/2018 – Zastupitelstvo obce Horka II v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce takto: místostarosta 11000,- Kč, předseda výboru
1800,- Kč, člen výboru 1500,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 900,- Kč. Při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení.
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7. Diskuse
V diskusi vystoupil pouze xxx, který požádal zastupitele o rekapitulaci přechozího období a
plány v budoucím období.
Přehled začala starostka konstatováním, že kvůli budování úspor na kanalizaci a čističku
odpadních vod, bylo předchozí volební období hlavně o spoření. Přesto se udělalo několik
důležitých věcí, které jsou vidět. S přispěním Středočeského kraje se opravil kulturní dům
v Čejticích, je tam nové sociální zázemí, opravená fasáda a římsa, vnitřní prostory jsou
opravené a vymalované. V kulturním domě v Onšovci se dodělal sál pro pořádání malých
oslav. Částečně se opravily silnice a vybudoval se sjezd u p. xxx. Zastupitelé také uvedli, že
je dokončena stavba vodovodního přivaděče VaKu Havlíčkův Brod a tím pádem položena
nová silnice od křižovatky až do Čejtic, což bylo vyjednáno se stavbaři a Krajskou správou
údržby silnic. Na Horce je nová silnice u novostaveb nad vepřínem a opraveny asfalty kolem
vodovodních přípojek. Proběhla revitalizace obou památných stromů, na jedné se podílel
Středočeský kraj a na druhou přispěla obec soukromému vlastníkovi. Kromě těchto
investic, jsou postupně tvořeny plány pro běžnou údržbu majetku (např. údržba stromů,
silnic, budov) a zároveň se vyřešeno jejich financování pevným přídělem prostředků v
rozpočtu. Bohužel se stále potýkáme s nedostatkem pracovních sil, a proto není vše hotové
podle našich představ. Spousta práce, která není tak vidět, je odvedena na úřadě. Neustále
se pracuje na nesrovnalostech v katastru nemovitostí, na výkupu pozemků pod budovami a
silnicemi, které stále nejsou v majetku obce. V minulém období se vyřešilo několik
příjezdových cest k domům, pozemek pod vodojemem a pozemek pod plánovanou
čistírnou odpadních vod. Je vytvořen Strategický rozvojový plán, který je povinnou přílohou
některých dotací. V současné době má obec přidělenou dotaci na stavbu kanalizace a
čističky odpadních vod a nyní jen čekáme na převod prostředků mezi operačními programy.
Dále je podána žádost o dotaci na rekonstrukci rybníku v Čejticích. Mezi stavby, které nás
čekají, patří přestavba staré hasičárny v Čejticích, nové autobusové zastávky, oprava dílny u
zámku a oprava silnic v Onšovci. Na tyto stavby máme prostředky v plné výši, takže budou
opravdu realizovány. U kanalizace a rybníku bude záležet, kdy dorazí peníze z dotace.
Nesmíme zapomenout ani na kulturní život obce, který bude nutné ještě více rozvíjet. Nyní
jsou pořádané akce zaměřené spíše na děti, proto bychom rádi uspořádali také něco pro
dospělé a seniory. Určitě uvítáme nápady a pomoc s realizací.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.50 hod.
Starostka

Simona Vacíková

------------------------------------------------

Místostarosta

Radek Filip

------------------------------------------------

Ověřovatelé:

Antonín Kubín

------------------------------------------------

Antonín Setnička

------------------------------------------------
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