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Datum zasedání: 28,4,2020
Místo konání: videokonference a zasedací místnoď Obecního úřadu Hlincová Hora č.p.5
Přítomni: Ing. Fousek (on-line), Ing, Strolený (on-line), Ing, Hanus (on-line), RNDr. Petrášek
(on-line, osobně), Ing, Můller (on{ine, osobně), Mgr. Bláhová (on-line, osobně), Bc,
Havelka (on-line, osobně)
Hosté: p. Fejfar (on-line), dalšíhosté připojeni on{ine bez bližšíidentifikace (zobrazeno např.
jen telefonní číslo)

ustavující zasedání obce Hlincová Hora bylo zahájeno v 10,00 hod formou videokonference
s internetorny'm připojením pro všechny zvolené členy zastupitelstva a s možností on-line
přístupu veřejnosti,
ZpŮsob této formy - videokonference bez osobní přítomnosti zvolených členůzastupitelstva byl

organizován na základě usnesení vlády č, 3B8 ze dne 6.4.2020 (I5L|2O2O Sb,) tikajícíchse
krizových opatření v rámci nouzového stavu. Následně však z důvodu rozvolnění těchto
krizových opatřenl která v den konání ustanovujícího zasedání zastupitelstva (dále jen zz) již
umoŽňoval setkání aŽ 10 osob, podali spoleČně zvolení zastupitelé za sdruženíKODETKA spolu
a HLINCOVKA SPOLU (Josef Petráše( Jiří Múller, Ilona Bláhová, Jan Havelka) dvakrát
elektronickou výzvu (mai|y dne 22,4.2020 a 24,4.2020) panu starostovi o přehodnocení formy
konání stanovujícího zasedání zastupitelstva bez osobní přítomnosti zvolených zastupitelů a
znovu zváženímožnosti setkání zastupitelů osobně za dodžení všech hygienických a
ochranných opatření a s přenosem jednání pro veřejnost v jiném místě (jiná budova v obci).
Vzhledem k tomu, že tyto výzvy po úpravě krizových opatření nebyly panem starostou
reflektovány (na druhý mail nebylo ani reagováno), proběhly vtéto věci dne 27.4.2020
neúspěšný pokus o osobní jednání a následně úspěšný telefonní kontak! avšak ze strany
starosty byla tato Žádost zamítnuta s argumentací, že rozhodnutíje v plné kompetenci starosty
a že technické zajištění přenosu již bylo vyřešeno.
Zvolení zastupitelé za sdruženíKODETKA SPoLU a HuNcoVKA SPOLU (Petráše( Bláhová,
Múller, Havelka) se společně rozhodli pro osobní účasta společnéon-line připojení z prostor oú
Hlincová Hora, což jim bylo umožněno.
Ostatní zvolení zastupitelé za sdruŽení SNK byli kjednání připojeni on-line samostatně (Fouselg
Strolený, Hanus).

Zasedáníje usnášeníschopné (počet zvolených č|enůzastupitelstva obce je 7).
Kvalita jednání byla silně poznamenána technickými zvukovými problémy (ozvěny, velmi špatná

srozumitelnost, zpožděníhlasu). Na základě toho zastupitelé p. petrášek a p. Múller opakovaně
vyz'ývali po zahájení jednání pana starostu, aby prověřil lcvalitu připojení a srozumitelnost
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dotazem k jednotlivým zastupitelům. Toto bylo však ignorováno, dokonce
připomínky o nesrozumitelnosti.

i

přes námitky a

Po zahájení zasedání panem staroďou, nebyl určen ani zapisovatel a ani ověřovatel zápisu,
Staroďa pouze uvedl, že bude následovat složeníslibu zvolených zastupitelů s tím, že podpisy
budou následně doplněny osobně na obecním úřadu,
Starosta následně přečetl slib a vyzval zaďupitele ke složeníslibu jmenovitě v pořadí pana
Petráška, paní Bláhovou, pana Havelku a pana Múllera. Všichni tito na \^izvu reagovali
vyslovením souhlasu (vyřčením ,,slibujl'). Následně však již nedošlo k rnizvě slibu pro zbylé
zvolené zastupitele (za SNK), Starosta pouze oznámil, že zvolení zastupitelé za SNK odmítli slib
složit (tito se však osobně nevyjádřili) a dále uvedl, že všichni náhradníci kandidátů SNK
rezignovali na své pozice náhradníků, Poté uvedl, že na stávajícím stavu (obec řídídosavadní
starosta a místostarosta) se nic nemění a následně videokonferenci ukončil bez jakékoliv

možnosti se ke skutečnostem vyjádřit ani se nedotázal, zda oznámení bylo pro všechny

srozumitelné.

Protože skutečnost o rezignaci na pozice náhradníkůbyla panem starostou pouze Ústně
oznámena a nebyl podán ani obrazouý a ani fl2iclcý důkaz o existenci těchto rezignací dále pak
protože zvolení zastupitelé SNK se jednotlivě rnýslovně nevyjádřili odmí|nutímslibu, zastupitelé
Petráše( Bláhová, Múller a Havelka mají uýznamné pochyby o pravdivosti a pravosti těchto
tvzení pana starosty. Navíc veškeré snahy o kontakt s uizvou k doloženítěchto dokumentů
(rezignací) byly ignorovány, Na základě tohoto bylo odejmutí postů náhradníků považováno za
nepředmětné a zastupitelé (Petrášek, Bláhová, Múller a Havelka) se rozhodli v zasedání
pokačovat a ustanovit obecní samosprávu, neboť zastupitelstvo je nadále usnáŠeníschopné.
Všichni tito zastupitelé se také domnívají,že s ohledem na okolnoďi lze zastupite|stvo doplnit
náhradníkem (náhradníky), protože oznámení pana starosty o jejich rezignaci fyzickým
nedoložením neshledávají jako právoplatné.

Na řízení zasedání byl navžen Ing. Jiří Múller jako nejstaršíz přítomných

zastupitelŮ.

Protinávrh žádný.
Návrh byl přítomnými členy zastupitelstva schválen (hlasování 4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL),

UsNESENÍ č.1
Řízením pokračováníustavujícíhoZZ byl pověřen p. Ing. Jiří Múller

Bod 1) : UĚení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Ing. Mú|ler navrhl jako zapisovatele Mgr. Ilonu Bláhovou a jako ověřovatele Ing. Jiřího Múllera a
Bc. Jana Havelku, Protinávrh žádný,
Tento návrh byt schválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL).

USNESENÍ č.2
Zapisovatelem ustavujícíhoZZ se stala Mgr. Ilona B!áhová a ověřovateli Ing. Jiří
Můller a Bc. Jan Havelka.
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Bod 2) : Schválení programu zasedání.
Ing. Múller navrhl změnu programu doplněním o bod: ,,Zrušení usnesení č, 65 zápisu č.13/2019
ze dne 17.10,2019" a opravit (upravit) číslováníbodů programu.

Návrh uoraveného olooramu:
1) Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

3a) Určenípočtu místostarostŮ
3b) urČen| které funkce budou členovézastupitelstva VykonáVat jako dlouhodobě
uvolnění/neuvolnění
3c) UrčenízpŮsobu volby starosty a míďostarosty
3d) Volba starosty
3e) Volba m ístosta rosty
4) Zřízení kontrolního a finančního rnýboru, určenípočtu členůvýborů, volba předsedů a členů
uýboru
5) Rozhodnutí o odměnách za rnýkon neuvolněných členůzastupitelstva
6) Zrušeníusnesení č.65 zápisu č,13/2019 ze dne 17.10.2019
7) Diskuse
Protinávrh žádný.
Tento návrh byl schválen (hlasování4 PRo,0 PRoTI,0 ZDRŽEL).

USNESENÍ č.3
Prcgram u§tavujícího ZZ byl změněn dIe návrhu výše.

Bod 3) ; volba starosty a místostarosty.

3a) Poét voIených místostarostů.

Ing. Můller navrhl variantu jednoho místostarosty. Žáaný protinávrh.
Tento návrh byl zastupiteli schválen (hlasování 4 PRO, O

PROI,

O

ZDťEL),

usNEsENÍ č.4
Počet voIených místostarostůpro obec Hlincová Hora bude 1.

3b) Určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako
uvo!nění/neuvo!nění.
Ing. Můller navrhl ustanovit všechny funkce zastupitelŮ jako neuvolněné. Žádný protinávrh.
Tento návrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL).

UsNESENÍ č.5
Všechny funkce členůzastupitelstva budou neuvolněné.
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3c) Určenízpůsobu volby staro§ty a místostarosty.
Ing, Můller navrhl volbu veřejnou. Žádný protinávrh.
Tento návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0

ZDťEL).

UsNESENÍ č.6
volba starcsty a místostarosty bude veňejná.

3d) Volba staro§ty.
Ing. Múller navrhl na pozici starosty obce RNDr. Josefa PetráŠka.
Žádný protinávrh.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRo, 0 PRoTI, o ZDRŽEL).

UsNESENÍ č.7
Starostou obce Hlincová Hora byl zvolen RNDr. Josef Petrášek.

Řizení ustavujíciho ZZ se ujal nový starosta RNDr. Josef Petrášek.

3e) Volba m ístosta rosty,
RNDr, Josef Petrášek navrhl na pozici místostarostky obce Mgr. Ilonu Bláhovou.
Protinávrh žádný.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRo, 0 PRoTI, 0 ZDRŽEL),

usNESENÍ č.8
MÍstostarostkou obce Hlincová Hora byla zvolena Mgr. IIona Bláhová.

Bod 4) Zíízeníkontrolního a finančního výboru, uĚení počtu členůvýborů, volba
pfudsedů a členůvýboru.
RNDr. Josef Petrášek navrhl: zřkení finančníhovýboru a kontrolního rnýboru, počet členů
finanČního rnýboru 3, poČet členŮ kontrolního rnýboru 3, předsedu kontrolního výboru Ing. Jiřího
Můllera, Členy kontrolního rnýboru Jaroslava Petrů a Zdeňka Zunta, předsedu finančního výboru
Bc. Jana Havelku, členy finančního výboru Michala Konýčka a Ivu Miťkovou.
Protinávrh žádný.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, O PROTI,

O

ZDťEL).

UsNESENÍ č.9
Byly zřízeny kontrclní a finančnívýbor, oba výbory tříčlenné.Kontrolní výbor:
předseda Ing. Jiří Múlter, členovéJarcslav Petrů a Zdeněk Zunt. Finančnívýbor:
předseda Bc. Jan Havelka, členovéMichal Konýček a lva Miťková.
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Bod 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členůzastupitelshla.
RNDr. petrášek navrhl odměny za výkon funkce neuvolněných členůzastupitelstva tako:
starosta 28000 Kč, místostarostka 25000 Kč, předseda rnýboru 2800 Kč, člen uiboru 2000 Kč,
Člen zastupitelstva 1400 Kč. Protinávrh žádný.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL).

UsNESENÍ č,10
Odměny prc neuvolněné funkce zastupite!Ů byly schváleny následovně: starosta
28000 Kě místostarostka 25000 KÓ předseda výboru 2800 KČ, člen výboru 2000 KČ,
Člen zastupitelstva 1400 KČ.

Bod 6) ZruŠeníusnesení č.65 zápisu č.13/2019 ze dne 17.10.2019.
Bc. Havelka přednesl návrh na zrušeníusnesení č. 65 zápisu č.t3l2OI9 ze dne 17.10.2019 o
uipovědi smlouvy o nájmu sportovního areálu ze dne 15.9,2OO8 a o odstoupení od smlouvy o
spolupráci mezi obcí a sportovním klubem SK Hlincovka. Důvodem je získání časovéhoprostoru
pro dořešení smluvních nesrovnalostí a udženíshávajících smluv, Protinávrh žádný.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRo, o PRoTI, 0 ZDRŽEL).

usNESENÍ č.11
Usnesení č. 65 zápisu č.13l2OL9 ze dne 17.10.2019 bylo zrušeno.

Bod 7) Diskuse.
V rámci diskuse požádal staroďa Petráše( aby bylo do zápisu uvedeno, že se zastupitelé
opakovaně neúspěŠněsnaŽili po ukončenívideokonference kontaKovat telefonicky Ing. Fouska
(b,ivalý starosta) a Ing, Stroleného (bývalý místostarosta) ve věci nesrovnalostí průběhu
uďanovujícího ZZ formou videokonference, dále ohledně uskutečnění srných podpisů zastupitelů,
Keří složili slib, a dále k doloženífaKiclcy'ch a hmatatelných písemných rezignací na posty
náhradníků za sdružení sNk.

Zasedání zastupitelsVa bylo ukonČeno v 11:40,
Termín přĚtího zasedání zastupitelstva bude oznámen formou pozvánky,

Starosta:

RNDr. Josef Petrášek .,,.,

Ověřovatelé: Ing. Jiří Mtjller
Bc. Jan Havelka

Zapisovatel: Mgr. Ilona Bláhová
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