Zápis z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Hlincová Hora dne
30. 10. 2018
Před zahájením zasedání bylo předáno členům zastupitelstva obce (při prezenci)
osvědčení 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.
Zastupitelé byli upozorněni, že z jednání bude pořízen zvukový záznam, resp. celé jednání
bude zvukově monitorováno
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora bylo zahájeno v 18.01 hodin
Bylo konstatováno, 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. 2014 v 16.00 hod. a žádný návrh nebyl podán). Informace o svolání
ustavujícího zasedání, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úředních deskách
Obecního úřadu Hlincová Hora zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 23. 10. 2018 do 29. 10. 2018.
Bylo konstatováno, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 7
členů zastupitelstva (z celkového počtu 7), takže zastupitelstvo je tímto usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členů zastupitelstva
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích přítomní členové zastupitelstva byli vyzváni ke
složení slibu. Byli upozorněni, 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 o změně některých zákonů, v platném znění).
Byl přečten text slibu stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a následně byli jmenovitě
vyzýváni jednotliví zastupitelé ke složení slibu pronesením slova slibuji a jeho podpisem
na připraveném archu.
Text slibu:
„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.“
Bylo konstatováno, že každý člen zastupitelstva slib řádně složil.

bod 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Bylo navrženo v souladu s § 95 odst. zákona o obcích určit ověřovateli zápisu Mgr. Aleše
Fejfara, Ing. Václava Hanuse a zapisovatelem Ing. Karla Stroleného.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 1/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora určuje ověřovateli zápisu, Mgr. Aleše Fejfara Ing.
Václava Hanuse a zapisovatelem Ing. Karla Stroleného.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno.

bod 2) Schválení programu

Lze předkládat pozměňovací návrhy jen k jednotlivým bodům programu, přičemž se
nepřipouští žádná diskuze v průběhu jednání, ta je navržena jako samostatný bod
programu
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele – již proběhlo
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
pod bodem 3
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
pod bodem 4
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
6) Diskuse
K návrhu programu nebyl vznesen návrh na doplnění.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 2/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele – již proběhlo
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
pod bodem 3
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
pod bodem 4
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
6) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/2018 bylo schváleno.

bod 3) programu Volba starosty a místostarosty
bod a) určení počtu místostarostů
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 3/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno.
bod b)
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Bylo navrženo, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích.
K návrhu bodu 3 b byl vznesen návrh na změnu: pan Petrášek navrhuje, aby funkce
starosty byla neuvolněná.
Hlasování o tomto návrhu:
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl přijat.
Bylo hlasováno o návrhu, tak jak byl původně předložen, funkce starosty bude
vykonávána jako uvolněná
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 4/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora v souladu s § 84 odst. 2 písm. k zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno.
bod c)
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním.
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.

bod d)
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Byli vyzváni členové zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Bláhová navrhla zvolit do funkce starosty pana
Petráška, pan Hanus navrhl zvolit do funkce starosty pana Fouska.
hlasování o návrhu paní Bláhové
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Hlasování o návrhu pana Hanuse
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č.5/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora volí starostou pana Fouska
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno.
Nově zvolený starosta převzal vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
bod e)
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Karla Stroleného.
Člen zastupitelstva paní Bláhová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Petráška.
hlasování o návrhu paní Bláhové
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl schválen
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
Hlasování aby do funkce místostarosty byl zvolen
Ing. Karel Strolený
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 6/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora volí místostarostou
Ing. Karla Stroleného.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/2018 bylo schváleno.
Byla vyhlášena přestávka 20 minut, o kterou požádal zastupitel pan Petrášek.

Pokračování jednání po přestávce.

Bod 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
bod a ) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Zastupitelstvo bylo informováno předsedajícím o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 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). 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).
Bylo navrženo, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 7/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2018 bylo schváleno.
bod b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Aleše Fejfara.
K návrhu bodu b byl vznesen návrh zastupitele pana Petráška na : pana Petráška.
Hlasování o návrhu pana Petráška:
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl přijat
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
Hlasování, aby do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen Mgr. Aleš Fejfar.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 8/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora volí předsedou finančního výboru Mgr. Aleše Fejfara.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2018 bylo schváleno.
bod c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Václava Hanuse
K návrhu bodu c byl vznesen návrh zastupitele pana Petráška na : paní Bláhovou
Hlasování o návrhu pana Petráška:
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl přijat
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
Hlasování, aby do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen Ing. Václav Hanus.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 9/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora volí předsedou kontrolního výboru Ing. Václava
Hanuse.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/2018 bylo schváleno.
Bod d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona o obcích členy
zastupitelstva k podání návrhů na volbu členů finančního výboru.
Byly podány, následují návrhy.
Člen zastupitelstva, resp. předseda výboru Mgr. Aleš Fejfar navrhuje, že výběr členů
provede sám s tím, že jejich jména předloží na následujícím jednání ZO
K návrhu bodu d byl vznesen návrh zastupitele pana Petráška na : pana Petráška a pana
Havelku.
Hlasování o návrhu pana Petráška:
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl přijat
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
Hlasování o návrhu předsedy, který navrhne členy výboru sám, s tím, že jejich jména
předloží ke schválení na následujícím jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 10/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora souhlasí s návrhem předsedy finančního výboru, který
navrhne členy výboru sám, s tím, že jejich jména předloží ke schválení na následujícím
jednání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2018 bylo schváleno.
Bod e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona o obcích členy
zastupitelstva k podání návrhů na volbu členů kontrolního výboru.
Byly podány následují návrhy.
Člen zastupitelstva, resp. předseda výboru Ing. Václav Hanus navrhuje , že výběr členů
provede sám s tím, že jejich jména předloží na následujícím jednání ZO
K návrhu bodu e byl vznesen návrh zastupitele pana Petráška na : paní Bláhovou a pana
Havelku.
Hlasování o návrhu pana Petráška:
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl přijat
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
Hlasování o návrhu předsedy, který navrhne členy výboru sám, s tím, že jejich jména
předloží ke schválení na následujícím jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Návrh usnesení č. 11/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora souhlasí s návrhem předsedy kontrolního výboru, který
navrhne členy výboru sám, s tím, že jejich jména předloží ke schválení na následujícím
jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno.

bod 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a předpisem č.318/2017 Sb. – Nařízení vlády ze dne 11. září 2017 o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávních celků, kterým se mění nařízení vlády č.
459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších
předpisů poskytována měsíční odměna v maximálně možné výši a to 1.230,00 Kč měsíčně.
Odměna za výkon funkce předsedy výboru je stanovena v maximální výši a to 2.459,00
Kč.
Měsíční odměna za výkon funkce místostarosty je stanovena v maximální částce na
22.134,00 Kč.
K návrhu bodu 5 byl vznesen návrh zastupitele pana Petráška, aby odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva byly kráceny na ½ maximálně na 2/3 z maximální výše
odměn.
Hlasování o návrhu pana Petráška:
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 4, Zdrželi se 0
Návrh nebyl přijat

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno o návrhu předsedajícího.
Návrh usnesení č. 12/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1.230,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 31. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 2.459,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy výboru, tedy od 31. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/2018:
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 22.134,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty, tedy od 31. 10. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno.

bod 6) Diskuze
Do diskuze se přihlásili paní a pánové Havelka, Hanus, Fejfar, Strolený, Petrášek,Verboon
Filipová, Zuntová, Vančura, Petrů, Michalcová, Bláhová
Petrášek - navýšení financí na Mikulášskou a důchodce. Průběh zasedání nerespektuje
výsledky voleb.
Havelka - šlo rozporovat volby, je možné stále podat žalobu. Průběh ustavujícího zasedání
neodpovídá rozdílu ve výsledcích voleb, který činí necelá 3,5 %.
Bláhová - trestní oznámení lze podat do roka.
Verboon - vyzývá jako volič ke spolupráci zastupitelů.
Vančura - není domluva mezi kandidáty, občan neměl možnost se vyjádřit a ovlivnit
jednotlivé volby.
Verboon - doufám, že předsedové výborů budou respektovat výsledky voleb a dle toho
budou delegovat členy svých výborů.

Hanus - cituje oficiální výsledky voleb a porovnává s „letákem“ sdružení „Hlincovka spolu“
kde jsou uvedena čísla tak zvaných referenčních hlasů a upozorňuje, že referenční hlasy
neexistují.
Strolený - vysvětlil volební systém s důrazem, že preferenční hlasy neexistují.
Havelka - okolní obce nemají uvolněné funkce v naší obci je drahá správa obce. Chceme
ji mít lacinější a průhlednější. Až bude maškarní nebo masopust, tak se budete divit, co
bude na silnicích napsáno, a budete se stydět. Z morálního hlediska se styďte.
Petrů- nedohodly jste se na společném programu. Čtyři roky tady bude vláda jedné strany,
jako když tu byli komunisti. Tohle byla poslední kapka. Tyto dvě obce, úmyslně říkám dvě
obce, už nikdy nebudou dohromady.
Michalcová - proč není rozdělení postů vyvážené. Starosta z jedné místostarosta z druhé
kandidátky. Místostarosta měl být Pepa, teda pan Petrášek. Není nic špatného, když
nynější uvolní místo zase někomu jinému.
Zuntová - šla jsem na toto jednání s tím, že starosta bude pan Fousek a místostarosta
z druhé kandidáty. Kodetka se oddělí ještě víc. Lidé se rádi navštěvovali a stýkali. Teď
když mám jít na obec tak mám žaludeční potíže. Myslela jsem, že to dopadne jinak. Jsem
zklamaná.
Hanus - stará obec byla zanedbaná. Nyní je obrovský rozdíl a pokrok.
Fejfar - vracím se k vašemu letáku. Nerespektujete oficiální výsledky voleb. V letáku máte
jakýsi výběr hlasů a je to ošklivá manipulace s občany.
Bláhová - tento leták měl pouze vyzvat občany k tomu, aby se zúčastnili ustavujícího
zasedání, neboť ho považujeme za velmi důležité. Aby se nastolila spolupráce.
Fejfar - na základě tak zvaných preferenčních hlasů, které vůbec nabyly?
Bláhová - to je podružné.
Fejfar - toto je manipulace volebních výsledků.
Havelka - toto není naše poslední slovo.
Hanus - máme volební program. Váš moc neznáme, protože moc nebyl. Byla v něm pouze
obecná konstatování. Hledejme shodu v našem volebním programu s přihlédnutím na
vaše názory.
Verboon - nedokonalá komunikace. Chodník neznamená komunikace mezi starou obcí a
Kodetkou. Také mám připomínky, ale nebudu je tady řešit. Obě strany by měly udělat
krok zpět a udělat maximum pro dohodu.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.16 hod.
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