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Zápis 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne 5.11.2018 

od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

 

Program: 

1) Schválení programu  

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3)  Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

b)  určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

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) Darovací smlouva se společností Central Group, a.s. na p.p.č. 203/112 

7) Návrh zadání Územního plánu obce Jenišov 

8) Spolupráce s odchytovou službou 

9) Změny rozpočtu 

10) Diskuze 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hory bylo zahájeno v 17 hodin dosavadním starostou obce 

Milanem Pokorným. Před zahájením zasedání bylo jednomu členovi zastupitelstva předáno 

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. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu.  

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 Hory a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Po složení slibu p. Pokorný zastupitele upozornil, že bylo podáno trestního oznámení 

na časopis, který je vydáván v Jenišově a stávající i bývalí členové, kteří se účastnili 

březnového zasedání budou voláni k výslechu. 
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Bod 1)  Schválení programu  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 

vznesla připomínku pí Čáslavová, která upozornila na nesprávný název bodu č. 6), kde došlo 

k chybnému označení pozemku č. 203/12; správně mělo být 203/112. Po upozornění byla 

provedena oprava názvu projednávaného bodu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy 

na doplnění.  

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje výše uvedený program ustavujícího zasedání. 

Usnesení č. 71/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se:0  

 

 

Bod 2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Špeciána a pí Čáslavovou. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu Ing. Javůrkovou. 

 
Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Hory určuje ověřovateli zápisu Karla Špeciána a Dagmar 

Čáslavovou. 
Usnesení č. 72/11/2018 bylo schváleno. 

 
Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se:0  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Hory určuje zapisovatelku Věru Javůrkovou. 

Usnesení č. 73/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se:0  
 
  
Bod 3) Volba starosty a místostarosty 

Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu na funkce. Pí Hostašová navrhla, aby byla 

funkce starosty, tak jako v minulém volebním období, vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 

71 zákona o obcích a funkce místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná. P. Pokorný 

předložil protinávrh, a to na neuvolněnou funkci starosty a uvolněnou funkci místostarosty. 

 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva od 5.11.2018 dlouhodobě 

uvolněn. 

Usnesení č. 74/11/2018 bylo schváleno. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 6    Proti: 1(Pokorný)  Zdržel se:0  
 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Hory určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen 

zastupitelstva uvolněn. 

Usnesení č. 75/11/2018 bylo schváleno. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6    Proti: 1 (Pokorný)  Zdržel se:0  

 

 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající vyzval zastupitele, aby sdělili své návrhy. Pí Hostašová navrhla hlasovat o volbě 

starosty a místostarosty veřejně. 
 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.  

Usnesení č. 76/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se:0  

 

c) volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  

Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Karel Špecián navrhl zvolit do funkce 

starostky pí Lucii Hostašovou. P. Milan Pokorný navrhl zvolit do funkce starostky Mgr. Petru 

Nezbedovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí starostkou obce Lucii Hostašovou. 

Usnesení č. 77/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6    Proti: 1 (Pokorný)  Zdržel se:0  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí starostkou obce Mgr. Petru Nezbedovou. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 1 (Pokorný)  Proti: 6   Zdržel se:0  

 

 

d) volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.  

Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Dagmar Čáslavová navrhla zvolit 

do funkce místostarosty někoho z opozice. tj. z druhé volební strany, a to z důvodu těsného 

počtu zvolených členů zastupitelstva 4 : 3. Zároveň vyjádřila přání, aby byla vedena 

konstruktivní komunikace jak mezi zastupiteli, tak mezi zastupiteli a veřejností. 

Na vystoupení pí Čáslavové reagovala pí Hostašová, která její vyjádření ohledně fungování 
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nového zastupitelstva souhlasila. Uvedla, že právě z tohoto důvodu bylo ze strany Klidné 

Hory svoláno společné setkání všech zastupitelů ještě před zasedáním zastupitelstva. 

K návrhu na zvolení do funkce místostarosty zastupitele z opoziční strany uvedla, že tento 

přístup nebyl v minulosti uplatňován a členové strany Klidné Hory o této eventualitě 

neuvažovali. Člen zastupitelstva Milan Pokorný navrhnul zvolit do funkce místostarostky 

Dagmar Čáslavovou. Členka zastupitelstva Lucie Hostašová navrhla zvolit do funkce 

místostarosty Karla Špeciána. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí místostarostkou Dagmar Čáslavovou 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 2 (Pokorný, Pištej)  Proti: 4 Zdržel se: 1 (Čáslavová) 

 

Pí Čáslavová požádala o sdělení kompetencí a odpovědnosti místostarosty. Dotaz 

zodpověděla pí Hostašová sdělením, že kompetence místostarosty jednak řeší zákon o obcích 

a jednak vyplynou až po předání úřadu. Požádala pí Čáslavovou o strpení do doby, než bude 

úřad předán a podrobnější kompetence a odpovědnost budou rozděleny.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí místostarostou Karla Špeciána. 

Usnesení č. 78/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 4    Proti:2 (Pokorný, Pištej) Zdržel se: 1 (Čáslavová) 

 

Bod 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, 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. 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Usnesení č.79/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se:0  

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru.  

Byl podán jeden návrh: Členka zastupitelstva Lucie Hostašová navrhla zvolit do funkce 

předsedy finančního výboru Dagmar Čáslavovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí předsedkyní finančního výboru Dagmar Čáslavová. 

Usnesení č. 80/11/2018 bylo schváleno. 
 

Výsledek hlasování: 
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Pro: 6   Proti: 0    Zdržel se:1 (Čáslavová)  

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru.  

Byl podán jeden návrh: Člen zastupitelstva Milan Pokorný navrhl zvolit do funkce předsedy 

kontrolního výboru Jana Palečka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou kontrolního výboru Jana Palečka. 

Usnesení č. 81/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 1 (Paleček)  

 

d) volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 

Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Lucie Hostašová navrhla zvolit členem 

Jiřího Pateru. Člen zastupitelstva Milan Pokorný navrhnul zvolit dalším členem Mgr. Petru 

Nezbedovou. 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí členy finančního výboru Jiřího Pateru a Mgr. Petru Nezbedovou. 

Usnesení č. 82/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti:0    Zdržel se: 0  

 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.  

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Karel Špecián navrhnul zvolit členem 

Miroslava Hradílka. Člen zastupitelstva Milan Pokorný navrhnul zvolit dalším členem 

Miroslava Pišteje. 
 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory volí členy kontrolního výboru Miroslava Hradílka a Miroslava Pišteje. 

Usnesení č. 83/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

 

Bod 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby podali návrhy na odměňování 

neuvolněných členů zastupitelstva.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory stanovuje, že neuvolněným členům zastupitelstva nebude 

poskytována měsíční odměna. 

Usnesení č. 84/11/2018 bylo schváleno. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce, ve výši 7 500 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 

zvolení do funkce místostarosty. 

Usnesení č. 85/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:7    Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

Bod 6) Darovací smlouva se společností Central Group, a.s. na p.p.č. 203/112 

Starosta vyzval členy k dotazům. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přijetí pozemku p.p.č. 203/112 o výměře 5 m2 (orná 

půda) v k.ú. Hory u Jenišova jako daru od společnosti CENTRAL GROUP Prague Real 

Expo a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostku podepsáním darovací 

smlouvy. 

Usnesení č. 86/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

Bod 7) Návrh zadání Územního plánu obce Jenišov 

P. Pokorný doporučil podrobněji prostudovat návrh a spojit se s p. Stehlíkem, starostou obce 

Jenišov. 

 

Bod 8) Spolupráce s odchytovou službou 

P. Pokorný předložil novému vedení obce nabídku pro spolupráci s odchytovou službou 

ke zvážení. 

 

Bod 9) Změny rozpočtu 

V. Javůrková seznámila členy s obsahem obou změn rozpočtu. Upozornila, že rozpočtovou 

změnu č. 7 provedl na základě svěřené pravomoci rozpočtovým opatřením starosta obce 

a týkala se příjmů a výdajů spojených s volbami do zastupitelstev obcí. O návrhu změny 

rozpočtu č. 8 uvedla, že se především vztahuje k vyrovnání závazků vyplývajících ze změny 

v osobě starosty a místostarosty na základě výsledku voleb do zastupitelstva obce. Konkrétně 

se jednalo o proplacení nevyčerpané dovolené a odměny při skončení funkčního období 

starostovi a vyplacení odchodného místostarostovi.  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočtové 

příjmy zvyšují na 5 691 136 Kč, výdaje se zvyšují na 12 381 285,80 Kč a financování 

se snižuje na 6 690 149,80 Kč. 

Usnesení č. 87/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 8, kterou se rozpočtové příjmy 

snižují na 5 671 612 Kč, výdaje zůstávají na 12 381 908,80 Kč a financování se zvyšuje 

na 6 710 296,80 Kč. 

Usnesení č. 88/11/2018 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

 

Bod 10) Diskuze 

Do diskuze se přihlásil p. Feigl s upozorněním, že příští rok se bude vzpomínat na Johanna 

Wolfganga Goetha, který navštěvoval i okolí Hor, a nabídl, že pokud by obec nějakou oslavu 

uspořádala, rád by se na její přípravě podílel. Pí Hostašová mu za jeho nabídku poděkovala. 

Závěrem se o slovo přihlásil p. Pokorný, aby nové starostce popřál hodně úspěchů.   

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Zasedání ukončeno: 17:40 hod. 

Zápis zpracován dne: 12.11.2018 

Zapisovatelka: Věra Javůrková 

 

 

 

Ověřovatelé:             ……………………………..dne ................................... 

       Dagmar Čáslavová 

 

          ……………………………. dne ................................... 

         Karel Špecián 

 

Starostka:                    ……………………………dne .................................. 

        Lucie Hostašová 


