Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib,
konaného dne 7.11.2014, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Nová Telib (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17. hodin dosavadním starostou obce ing. Pavlem Řezáčem („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze 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 (lhůta uplynula dne 29.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30.10. do 7.11.2014.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
***
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jana Trunečka a p. Jiřího Vacka a
zapisovatelem ing. Jana Hájka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib určuje ověřovateli zápisu p. Jana Trunečka a p.
Jiřího Vacka a zapisovatelem ing. Jana Hájka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

***

Volba mandátní komise
Předsedající navrhl jako předsedu mandátní komise p. Jaroslava Dlouhého a členy
mandátní komise p. Václava Rybáře a p. Jiřího Vacka. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib určuje mandátní komisi v následujícím složení:
předseda – p. Jaroslav Dlouhý, členové komise – p. Václav Rybář, p. Jiří Vacek
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
***
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající 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 předseda mandátní komise p. Jaroslav Dlouhý 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
(města, městyse) a jejích (jeho) 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 bylo předáno členům zastupitelstva 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.

***

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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty

volba volební komise

určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

určení způsobu volby starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru, sportovní komise, kulturní a
sociální komise

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, sportovní komise,
kulturní a sociální komise

volba předsedy finančního výboru

volba předsedy kontrolního výboru

volba předsedy sportovní komise

volba předsedy kulturní a sociální komise
III)

Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
***
Bod I - volba starosty a místostarosty:
Volba volební komise:
Předsedající navrhl volební komisi v následujícím složení – předseda p. Jan Truneček,
členové p. Jiří Křovina a ing. Jan Hájek. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib určuje volební komisi v následujícím složení:
předseda – p. Jan Truneček, členové komise: p. Jiří Křovina, ing. Jan Hájek
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
neuvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že 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.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Jiří Křovina navrhl zvolit do funkce starosty ing. Pavla Řezáče.

Člen zastupitelstva p. Jaroslav Dlouhý navrhl zvolit do funkce starosty ing. Jana
Hájka, který se po debatě členů zastupitelstva rozhodl z volby odstoupit.
Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib volí starostou ing. Pavla Řezáče.

Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
1 (p. Jaroslav Dlouhý)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta ing. Pavel Řezáč vedení zasedání
(dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva p. Jaroslav Dlouhý navrhl zvolit do funkce místostarosty ing. Jana
Hájka.
Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib volí místostarostou ing. Jana Hájka.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
***
Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru, sportovní komise, kulturní a sociální
komise:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 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 a
místostarosta (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor,
sportovní komisi přičemž každý(á) z nich bude mít tři členy. Dále pak kulturní a
sociální komisi, která bude mít 4 členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a sportovní
komisi jako 3-členné. Dále pak sociální a kulturní komisi jako 4-členou.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru, kontrolního výboru, sportovní komise, kulturní a
sociální komise:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedů. Byl
podán následující návrh:
Člen zastupitelstva ing. Jan Hájek navrhl zvolit do funkce předsedy:
finančního výboru: p. Václava Rybáře,
kontrolního výboru: p. Jaroslava Dlouhého,
sportovní komise: p. Jiřího Vacka,
sociální a kulturní komise: p. Jana Trunečka.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib volí předsedy výboru a komisí v následujícím složení:
předseda finančního výboru – p. Václav Rybář
předseda kontrolního výboru – p. Jaroslav Dlouhý
předseda sportovní komise – p. Jiří Vacek
předseda kulturní a sociální komise – p. Jan Truneček
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Předsedající uložil povinnost jednotlivým předsedům výborů a komisí na příští schůzi
zastupitelstva seznámit zastupitelstvo se jmenným seznamem jednotlivých členů
výborů a komisí.

***
Bod III - Diskuse
a) předsedajícím byl podán návrh na finanční příspěvek na akci „Mikulášská besídka“ ve výši
4.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Telib rozhoduje o finančního příspěvku na akci
Mikulášská besídka ve výši 4.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
b) předsedající shrnul finanční situaci obce a seznámil zastupitele se stavy a typy bankovních
účtů.
c) předsedající seznámil zastupitelstvo o plánovaném termínu uskutečnění následující schůze
zastupitelstva, která by měla proběhnout do 14 dní ode dne konání ustavující schůze.
d) člen zastupitelstva p. Jiří Křovina (dřívější místostarosta) obeznámil ing. Jana Hájka
s povinnostmi vyplývající s výkonem funkce místostarosty obce a navrhl osobní schůzku
s předáním jednotlivých agend.
e) člen zastupitelstva p. Jaroslav Dlouhý se informoval o možnosti nahlédnutí do smlouvy o
svozu komunálního odpadu.
f) člen zastupitelstva p. Jan Truneček podal podnět, aby se občané obce Nová Telib přihlásili
do veřejné aukce o dodavatele elektrické energie s cílem úspory nákladů.
g) člen zastupitelstva p. Jan Truneček podal podnět, aby informace z jednotlivých zasedání
zastupitelstva obce byly rozesílány občanům prostřednictvím mailu z důvodu zlepšení
informovanosti obyvatel.
h) člen zastupitelstva p. Jan Truneček se informoval u starosty obce o situaci kácení lesa u
Kladěrub.
ch) člen zastupitelstva p. Jiří Vacek požádal o představení a řešení nového ÚP obce +
možného řešení „odpadové“ otázky na příští schůzi zastupitelstva.
i) člen zastupitelstva p. Jiří Vacek podal podnět, aby se na příští schůzi zastupitelstva vyřešil
plán nejdůležitějších činností a aktivit pro funkční období zastupitelstva (tj. 4 roky)

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.
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
Zápis byl vyhotoven dne: 7.11.2014
Zapisovatel: ing. Jan Hájek
Ověřovatelé: p. Jan Truneček, dne 7.11.2014
p. Jiří Vacek, dne 7.11.2014
Starosta:

ing. Pavel Řezáč, dne 7.11.2014

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 7.11.2014
Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 1)
- určení ověřovatelů zápisu – p. Jan Truneček, p. Jiří Vacek
- určení zapisovatele – ing. Jan Hájek
Usnesení č. 2)
- volbu mandátní komise v následujícím složení
- předseda – p. Jaroslav Dlouhý
- členové – p. Václav Rybář, p. Jiří Vacek
Usnesení č. 3)
- program ustavujícího zasedání dle návrhu předsedajícího
Usnesení č. 4)
- volbu volební komise v následujícím složení
- předseda – p. Jan Truneček
- členové – p. Jiří Křovina, ing. Jan Hájek
Usnesení č. 5)
- výkon funkce starosty bude vykonávat člen zastupitelstva jako dlouhodobě
neuvolněný
Usnesení č. 6)
- volbu starosty obce – ing. Pavel Řezáč, nar. 30.5.1961, bytem Nová Telib 2
Usnesení č. 7)
- volbu místostarosty obce – ing. Jan Hájek, nar. 12.4.1978, bytem Nová Telib 93
Usnesení č. 8)
- počet členů finančního výboru, kontrolního výboru, sportovní komise = 3-členné(á)
- kulturní a sociální komise = 4-členná
Usnesení č.9)
- volbu předsedů výborů a komisí v následujícím složení
- předseda finančního výboru – p. Václav Rybář
- předseda kontrolního výboru – p. Jaroslav Dlouhý
- předseda sportovní komise – p. Jiří Vacek
- předseda kulturní a sociální komise – p. Jan Truneček
Usnesení č.10)
- finanční příspěvek na akci „Mikulášská besídka“ ve výši 4.000,- Kč
V Nové Telibi dne 7.11.2014
Zapisovatel: ing. Jan Hájek
Ověřovatelé: p. Jan Truneček, p. Jiří Vacek
Starosta obce Nová Telib: ing. Pavel Řezáč

