Z á p i s z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 31.10. 2018
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
7 členů zastupitelstva obce - viz prezenční listina
29 občanů obce
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 18.00 hodin.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění.
V 18.00 hodin dosavadní starostka obce Bc. Eva Tořová konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a to v souladu s ust. § 91 odst. 1 a § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
Dále dosavadní starostka obce Bc. Eva Tořová konstatovala, že je přítomno všech 7 čelnů
zastupitelstva obce, a je tak splněna podmínka dle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) - je přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (7) obce a
zasedání zahájila a řídila.
Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
1/01 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a p. Petra Lukeše.

/7 - 0 - 0/

2. Program
/7 - 0 - 0/

2/01 ZO schvaluje předložený program jednání.

1. Volba starosty a místostarosty (veřejná volba)
Určení funkce starosty jako funkci dlouhodobě uvolněnou.

3/01 ZO schvaluje funkci starosty obce jako funkci dlouhodobě uvolněnou.

/7 - 0 - 0/

Volba starosty. Návrh – Bc. Eva Tořová. Pan Petr Lukeš podal nový návrh na starostu – Bc. Jana
Klepáče. O protinávrhu bylo hlasováno přednostně, veřejná volba.
/3 - 4 - 0/

4/01 ZO schvaluje starostou obce Bc. Jana Klepáče.

(proti: Franta, Kubala, Petriková, Tořová)

5/01 ZO schvaluje starostkou obce Bc. Evu Tořovou.

/4 - 3 - 0/
(proti: Greguš, Klepáč, Lukeš)

Určení funkce místostarosty jako funkci neuvolněnou.

6/01 ZO schvaluje funkci místostarosty obce jako funkci neuvolněnou.

/7 - 0 - 0/

Volba místostarosty. Návrh – Ing. Rudolf Franta, veřejná volba.
7/01 ZO schvaluje místostarostou obce Ing. Rudolfa Frantu.

/4 - 0 - 3/
(zdržel se: Greguš, Klepáč, Lukeš)

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Návrh na počet členů pro oba výbory je 3 (předseda + 2 členové)
8/01 ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru a oba výboru budou 3 členné. /7 - 0 - 0/

Návrh na předsedu finančního výboru – Bc. Jan Klepáč.
/7 - 0 - 0/

9/01 ZO schvaluje předsedou finančního výboru Bc. Jana Klepáče.
Návrh na členy finančního výboru – Mgr. Robert Lang a Ing. Petra Kroczek Kašíková
O každém bude hlasováno samostatně.
10/01 ZO schvaluje členem finančního výboru Mgr. Roberta Langa.

/7 - 0 - 0/

11/01 ZO schvaluje členkou finančního výboru Ing. Petru Kroczek Kašíkovou.

/7 - 0 - 0/

Návrh na předsedu kontrolního výboru – pan Petr Lukeš.
/7 - 0 - 0/

12/01 ZO schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Petra Lukeše.
Návrh na členy kontrolního výboru – Ing. Ivo Martykána a pan Pavel Greguš
O každém bude hlasováno samostatně.
13/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru Ing. Ivo Martykána.

/7 - 0 - 0/

14/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru pana Pavla Greguše.

/7 - 0 - 0/

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
15/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce bez
dalších funkcí ve výši 400,- Kč/měsíc.
/6 - 0 - 1/
(zdržel se: Lukeš)

16/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
vykonávajících funkci předsedy výboru ve výši 600,- Kč/měsíc.
/6 - 0 - 1/
(zdržel se: Lukeš)

17/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši
10.000,- Kč/měsíc.
/4 - 0 - 3/
(zdržel se: Greguš, Klepáč, Lukeš)

p. Lukeš se otázal jaký rozsah práce a náplň práce místostarosty, jaký je rozdíl mezi prací obyčejného
zastupitele a neuvolněného místostarosty, zda to skutečně odpovídá výše odměny poměru práce
zastupitel/místostarosta
starostka – odpověděla, že práce je čím dál více, ať už stavebních, údržba majetku nebo kulturních a
společenských, které sami připravujeme a dále uvedla, že on sám může nejlépe posoudit, vždyť
vykonával funkci neuvolněného místostarosty a to v době, kdy obec měla dva místostarosty,
s odměnou 8.000,- Kč.
p. Lukeš upozornil na to, že on pobíral 7.000,- Kč a tehdejší starosta byl rovněž neuvolněný
místostarosta – uvedl, že rozsah práce určitě z minulosti p. Lukeš zná, navíc místostarosta v době
nepřítomnosti zastupuje starostu, takže by měl vědět v podstatě o všem, sám se o to snaží, ale
samozřejmě je to věcí osobního přístupu

18/01 ZO schvaluje roční odměny za výkon funkce členů výboru finančního a kontrolního ve výši
1.500,- Kč s účinností od 01.01.2019.
/7 - 0 - 0/
Diskuse
P. Valášek – upozornil na špatný volební zákon, problémy jsou ve všech městech, jako řešení vidí
nechodit k volbám
starostka – systém je jaký je, je demokracie a záleží na tom, kdo je a kdo není schopen se domluvit a
spolupracovat, je to o umění vyjednávat a také jde zejména o to dodržovat domluvené záležitosti,
pro některé je problém hlasovat pro domluvené věci, my jsme vše domluvené dodrželi, hlasovali
jsme pro všechny členy a předsedy výborů
p. Valášek – nemám nic proti tomu co je tady, mluvím o celorepublikové situaci
starosta – ten problém tady nevyřešíme, stále slyšíme, že někdo chce změnu, ale nic se neděje,
máme to tak nastaveno historicky
p. Lukeš – má to řešení, ať kandiduje každý sám za sebe
místostarosta – a co se tím vyřeší, zase se musí domluvit
starostka – mezi jednotlivými členy zastupitelstva byly ve volbách minimální rozdíly, a každý sám za
sebe není řešení, zase se budou muset mezi sebou umět domluvit, když to jde, když se problémy
diskutují, tak to funguje a pro obec a občany je to dobré, když se nedomluví, nedodržují se dohody,
pak je to problém
p. Lukeš - domluvili jsme se, že se sejdeme, dáme dohromady své priority a vytvoříme společný
program pro toto volební období
starostka – ano, máš pravdu, stále to platí, po zasedání si domluvíme termín
Bc. Klepáč – možná se dožijeme toho, že spravedlivé volby budou, na Slovensku to jde a funguje to,
žiju tady 65 let a nelze se domluvit, vždy jsem hlasoval ve prospěch občanů, dětí, starších lidí,
kolegové to tak pojali
p. Červenková- poděkovala za sobotní akci u kostela, bylo to velmi pěkné a důstojné připomenutí
slavného výročí, Staré Hamry byly v hlavních zprávách na ČT, a připomněla všem, že měli ve volebních
programech chodník kolem I/56, tak aby nezapomněli
p. Lukeš- uzvedl, že zase na zastupitelstvu neuvidíme tolik lidí jako dnes a jestli-by nemohlo být
zastupitelstvo dříve
starostka uvedla, že takto je to dáno z minula, nikomu to nevadilo
místostarosta uvedl, že to tak bylo zavedeno na přání občanů, kteří dojíždějí za prací mimo své
bydliště
Závěr
Starostka poděkovala všem zastupitelům i občanům za účast a vyslovila naději, že v tak hojném počtu
se budou účastnit také dalších zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018-2022.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18.35 hodin.
Ve Starých Hamrech 01.11.2018
Bc. Eva Tořová, starostka
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu
Petr Lukeš – ověřovatel zápisu

