Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 31. 10. 2018, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin dosavadním starostou obce Jiřím Krupičkou („dále jako „předsedající“) v zasedací
místnosti OÚ Hrdějovice.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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.
Předsedající Jiří Krupička konstatoval, 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.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hrdějovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do 31. 10. 2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající Jiří Krupička dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,
že přítomno je všech 11 členů zastupitelstva (Krupička Jiří, Kučerová Marie, Lepič Miloš,
Malena Zdeněk, Míčka Roman, Rehanslová Hana, Samohýl Jan, Severa Jiří, Suchan Jan,
Svobodová Martina, Šulistová Radka), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající Jiří Krupička v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající Jiří Krupička upozornil
přítomné členy zastupitelstva, 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).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající Jiří Krupička 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 Hrdějovice 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. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající Jiří Krupička navrhl určit ověřovatelem zápisu Jana Samohýla, dále byla jako
ověřovatel zápisu navržena Martina Svobodová a jako zapisovatel byla navržena Hana
Rehanslová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje ověřovateli zápisu Martinu Svobodovou a Jana
Samohýla a zapisovatelem Hanu Rehanslovou.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/1/18 bylo schváleno.
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2. Schválení programu
Předsedající Jiří Krupička seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4) Volba starosty
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1
písm. a/ zákona o obcích)
5) Určení počtu místostarostů
6) Volba místostarosty
a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1
písm. a/ zákona o obcích)
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
8) Volba předsedy finančního výboru
9) Volba předsedy kontrolního výboru
10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
11) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/1/18 bylo schváleno.
3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající Jiří Krupička konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje volbu starosty a místostarosty (případně
místostarostů) veřejně hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/1/18 bylo schváleno.

4. Volba starosty
Předsedající Jiří Krupička vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Zároveň navrhl, aby v rámci tohoto bodu bylo stanoveno, zda bude zvolený kandidát pro funkci
uvolněn. J. Samohýl navrhl Radku Šulistovou. M. Svobodová navrhla J. Krupičku. J. Krupička
poděkoval za navržení na funkci starosty a sdělil následující: Návrh, abych byl zvolen starostou,
nepřijímám a uvedu proč. Výsledky voleb ohledně počtu zastupitelů znáte. Proto bylo možné
oslovit ohledně možné spolupráce buď SNK HRDĚ 37361 nebo SDH-oba po 3 zastupitelích.
Oslovit z naší strany SNK HRDĚ37361 nepřicházelo v úvahu z důvodu velkých programových
rozdílů. Svou úlohu také sehrála nenávistná kampaň v průběhu roku 2018 vůči mé osobě
ohledně výstavby areálu CTP. Tato kampaň byla organizována za vydatné pomoci starostů obcí
Borek, Úsilné a spolku Pro Nemanice. O této kampani se raději nebudu zmiňovat, protože
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takové svinstvo za strany vlastních zastupitelů vůči starostovi to jsem ještě nezažil. Takže o
SNK HRDĚ37361 jsem ztratil veškeré iluze.
Takže jsme po volbách oslovili SDH s nabídkou na spolupráci. Ohledně programu jsme neměli
naprosto žádné rozpory. Co se týká personálního obsazení vedení obce, tak náš návrh byl
následující: neuvolněný starosta-Krupička-plat 16300,-Kč, uvolněná místostarostkaRehanslová-plat dle tabulek, neuvolněný místostarosta-SDH-plat 11300,-Kč.
Stejný systém jako v minulém období, fungovalo to bez problémů 4 roky. S SDH byla si 3 nebo
4 jednání a dohoda žádná. Důvod SDH byl, že obec si zaslouží mít uvolněného starostu a
neuvolněného místostarostu, že je to obvyklý systém. Že by něco za nás nefungovalo, jsem
neslyšel. Na základě žádosti SNK HRDĚ37361 jsme se s nimi sešli a oni nám prezentovali ten
samý názor. Takže mi bylo jasné, že SDH a HRDĚ37361 jsou již dohodnuti a vyšachovali nás
ze hry. Stav je nyní takový, že jich je 6 a nás 5.
Takže to jsou důvody, proč nepřijímám volbu starosty a ani do žádné funkce ve vedení obce
nepůjdu. Myslím, že mé důvody chápete a víte, proč to dělám.
Závěrem myslím, že za tohoto systému vedení obce se udělalo dost věcí, které jsou vidět. Chtěl
bych poděkovat všem občanům Hrdějovic a Opatovic, že s námi měli trpělivost a obzvlášť chci
poděkovat těm, kteří nás volili. Bez svých spolupracovníků bych to nedokázal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice volí starostou Radku Šulistovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
5(Krupička,
Svobodová, Suchan)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/1/18 bylo schváleno.

Malena,

Rehanslová,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice stanovuje, že pro výkon funkce starosty bude zvolený
zastupitel Radka Šulistová uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
5(Krupička,
Malena, Rehanslová, Svobodová, Suchan)
Usnesení č. 5/1/18 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzala starostka Radka Šulistová vedení zasedání (dále vedena jako
„předsedající“).
5. Volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva J. Severa navrhl zvolit do funkce místostarosty
Miloše Lepiče.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice volí místostarostou Miloše Lepiče
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
5(Krupička,
Svobodová, Suchan)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/1/18 bylo schváleno.

Malena,

Rehanslová,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje funkci místostarosty Miloše Lepiče jako neuvolněného
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
5(Krupička,
Malena, Rehanslová, Svobodová, Suchan)
Usnesení č. 7/1/18 bylo schváleno.
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6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala 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, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít 3 členy. Návrhy na obsazení těchto výborů předloží jednotliví předsedové
výborů do termínu příštího zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 3
členné.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/1/18 bylo schváleno.
7. Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva J. Severa navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Marii Kučerovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice volí předsedou finančního výboru Marii Kučerovou.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/1/18 bylo schváleno.
8. Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva J. Severa navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Jana Samohýla. Jan Samohýl připomněl, že tato funkce byla
nabídnuta zástupcům SNK PRO HRDĚJOVICE a Slavoje Hrdějovice, kteří nabídnutou funkci
odmítli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice volí předsedou kontrolního výboru Jana Samohýla.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/1/18 bylo schváleno.
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna v následující výši:
1.500,- Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí, 3.000,- Kč pro předsedu
výboru a 27.613,- Kč pro místostarostu. M. Svobodová navrhla 1.080,- Kč pro neuvolněného
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člena zastupitelstva bez dalších funkcí, 2.600,- Kč pro předsedu výboru a 21.464,- Kč pro
místostarostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí
ve výši 1.080,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018 a v případě
náhradníka ode dne složení slibu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 2(Míčka, Šulistová)
Usnesení č. 11/1/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 2.600,- Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/1/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 21.464,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4(Kučerová, Lepič, Samohýl, Severa)
Zdrželi se 2(Míčka, Šulistová)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 27.613,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
5(Krupička, Malena, Rehanslová,
Svobodová, Suchan)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/1/18 bylo schváleno.
Jeden z občanů se dotázal, zda zastupitelé svou funkci dělají pro peníze nebo pro lidi. J.
Samohýl sdělil, že peníze se dají ušetřit jinak, rozdíl ve výši odměn zastupitelů není zásadní,
kdo pracuje, mzdu si zaslouží.

10. Diskuse
10.1. Předsedající sdělila, že termín dalších zastupitelstev je 22.11.18 od 18.00hodin a 13.12.18
od 18.00 hodin, a že předsedové výborů předloží do termínu příštího zastupitelstva návrh členů
pro obsazení jednotlivých výborů. Dále předsedající požádala, aby termín pro předání funkce
starosty obce proběhl v pracovní době zaměstnanců OÚ Hrdějovice. J. Krupička navrhl termín
předání na 1.11.18 od 9.00 hodin. Tento návrh byl přijat.
Předsedající přednesla, že má ještě osobní připomínku a sdělila následující: Náš spolek HRDĚ
zde byl nařčen, že jsme tady dělali nějakou nekalou kampaň. Není to pravda, musím se nás
zastat, nic takového jsme tady opravdu nepodnikali. Jen jsme se vyjádřili veřejně, že
nesouhlasíme se stavbou a záměrem CTP a tím, že se k nám přidali představitelé ostatních obcí,
tak to mohlo možná vypadat, že jsme tuto kampaň dělali my, ale není to pravda.
5/6

Jeden z občanů se dotázal, jaké kroky udělá nové vedení obce ve věci záměru CTP. Předsedající
sdělila, že CTP svůj záměr stáhlo a obec počká, jaké další kroky CTP udělá. Dále bude obec
aktivně spolupracovat s okolními obcemi a informace zveřejňovat.
Po ukončení diskuse J. Krupička poděkoval všem svým voličům. Předsedající poděkovala J.
Krupičkovi za jeho dosavadní práci, poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání
zastupitelstva v 19.15 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
5) Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 31.10.2018,
od 18.00 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 4. 11. 2018
Zapisovatel: Hana Rehanslová
Ověřovatelé: Jan Samohýl
Martina Svobodová
Starostka:

Radka Šulistová
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