
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl
dne  19. 10. 2022,  zahájeno v 17.00 hod

Přítomni: Slanař  Jiří,  Ing.,  Ph.D.,Ferklová  Olga,  Stuchlík  Karel,  MUDr.,  Pondělík  Jaromír,
Švadlenka Petr, Harmanoš Petr, Karel Stuchlík, Mgr., Nyč Martin,  Veselá Petra, Ing.
arch.

Hosté : zástupci  veřejnosti

Ověřovatelé: Petr Harmanoš, Martin Nyč

Program:
Složení slibu členů zastupitelstva obce
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
    a) určení počtu místostarostů
    b) určení způsobu výkonu funkce členů zastupitelstva (§ 71 zákona o obcích)
    c) určení způsobu volby starosty a místostarostů
    d) volba starosty
    e) 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
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
     (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Zápis:

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Dosavadní starosta obce Jiří Slanař (dále jen „předsedající“) přivítal zastupitele obce 
a hosty, a zahájil ustavující zasedání. 
Předsedající informoval přítomné o skutečnosti, že je přítomno všech 9 členů ZO  
z celkového počtu 9 členů a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Předsedající určil jako ověřovatele pana Petra Harmanoše a pana Martina Nyče,
a jako zapisovatelku paní Gabrielu Tahalovou.

Složení slibu zastupitele
Předsedající  vyzval  přítomné  členy  ke  složení  slibu  a  zároveň  upozornil,  že  odmítnutí
složení slibu nebo složení slibu s výhradou vede k zániku mandátu. Předsedající přečetl slib
stanovený Zákonem o obcích, § 69 odst.2 a poté vyzval jednotlivě členy ZO ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem do připravené listiny. Žádný člen ZO nesložil slib
s výhradou, ani neodmítl složit slib.  Všem členům ZO bylo předáno osvědčení o zvolení
členem ZO podle §53 Z.491/20001 Sb., o volbách do ZO.



2. Schválení programu
Předsedající seznámil členy ZO s navrženým programem v souladu s informací zveřejněnou
na  úřední  desce  OÚ,  elektronickou  úřední  deskou a  pozvánkami  na  ustavující  zasedání
a požádal o připomínky k programu a následně o jeho schválení.

3. Volba starosty a místostarostů
 a) Určení počtu místostarostů – předsedající navrhl, aby ve volebním období 2022-2026

byli voleni dva místostarostové. Paní Petra Veselá vznesla návrh aby byl volen jeden 
místostarosta.
b) Určení způsobu výkonu funkce členů zastupitelstva (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce starosty, místostarostů i členů zastupitelstva byly   
vykonávány jako neuvolněné. Jiný návrh nebyl podán.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty – předsedající navrhl volbu veřejně
   hlasováním. Jiný návrh nebyl podán.

 d) Volba starosty – předsedající vyzval přítomné členy ZO k podání návrhů.  
Pan MUDr. Karel Stuchlík navrhl Ing. Jiřího Slanaře, Ph.D. Další návrhy nebyly podány.
e) Volba místostarostů – předsedající vyzval přítomné členy ZO k podání návrhů. Pan Ing. 
Jiří Slanař, Ph.D. navrhl na místo 1. místostarostky paní Olgu Ferklovou. Další návrhy 
nebyly podány. Pan Petr Švadlenka navrhl na místo 2. místostarosty MUDr. Karla Stuchlíka.
Jiný návrh nebyl podán.

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající  informoval  o  povinnosti  ze  zákona  zřídit  finanční  a  kontrolní  výbor,
zastupitelstvo určuje počet členů výboru, musí mít nejméně 3 členy a počet členů musí být
lichý. Dále členy výboru nesmí být starosta, místostarosta a osoby zajišťující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu.

a) Určení počtu členů výboru
Ing. Jiří Slanař, Ph.D. navrhl tříčlenné výbory, další návrhy nebyly podány.
b) Volba předsedy finančního výboru
Ing. Jiří Slanař, Ph.D. navrhl pana Petra Švadlenku. Ing.arch. Petra Veselá navrhla pana 
Mgr. Karla Stuchlíka. Další návrh nebyl podán.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Ing. Jiří Slanař, Ph.D. navrhl pana Mgr. Karla Stuchlíka, paní Ing. Arch Petra Veselá   
navrhla sebe, protože je jediná z opozice. jiné návrhy nebyly podány.
Volba členů obou výborů bude projednána na příštím řádném zasedání ZO, aby bylo možné 
    nové členy komisí seznámit  s prací ve výboru a zároveň získat souhlas s jejich  
  navrhovanou kandidaturou.

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
Předsedající seznámil přítomné s maximální výší měsíčních odměn zastupitelům obce dle 
nařízení vlády č. 338/2019 Sb. O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění. Zároveň navrhl, aby byla odměna poskytována v max. výši
a to od 20.10. 2022.

6. Diskuse
MUDr. Karel Stuchlík vyřídil pozdrav od pana Olivera Scholze, který zdraví a blahopřeje
ke zvolení a novému zastupitelstvu obce přeje dobrá rozhodnutí.
Petra Veselá – dotaz – v obci se řešila kauza vyvádění peněz z obecního rozpočtu, v jaké je 
fázi, zda je ve vyšetřování, zda je někdo obviněn či zda na někoho podáno trestní stíhání  
případně zda je někdo trestně zodpovědný ze své funkce. Pan Ing. Jiří Slanař odpověděl, že 
obžaloba je podána, v září 2022, čeká se na soudní řízení, které proběhne pravděpodobně v 
novém roce.



Petra Veselá – dotaz k jednacímu řádu, který je velmi vágní, navrhuje, že by bylo dobré  
posunout do současné doby, zda se uvažuje o zpracování nového jednacího řádu, zda má  
předložit. Nejsou předloženy doby, kdo kdy má být zastupitelům zpřístupněny podklady k 
jednání, většinou bývá deset dnů, před konáním zastupitelstva. MUDr. Stuchlík odpověděl, 
že není problém společnými silami vytvořit nový jednací řád, s připomínkami každého ze 
zastupitelů, domluveno, že přípravu zaštítí pan Mgr. Karel Stuchlík.
Dále byl paní Veselou vznesen dotaz podklady pro jednání zastupitelstva obce, starosta obce
informoval  o  zasílání  podkladů  mailem  cca  týden  před  konáním  zasedání  zároveň  s  
programem zasedání, případně i dříve, dle dostupnosti podkladů.
Petra Veselá – dotaz na volbu komisí, MUDr. Stuchlík informoval, že na příštím zasedání 
zastupitelstva proběhne určení zřízených komisí

Ustavující zasedání bylo ukončeno v 17,20 hod.

Ověřovatelé:

Petr Harmanoš           Martin Nyč

místostarosta
MUDr. Karel Stuchlík

starosta
Ing. Jiří Slanař, Ph.D.



Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Josefův Důl konaného dne 19. 10.   2022  

Pro / Proti / Zdržel se

ZO schvaluje:

160/2022  Program ustavujícího zastupitelstva  9:0:0

ZO neschvaluje:

161/2022 Pro volební období 2022-2026 jednoho místostarostu 8:1:0

ZO schvaluje:

162/2022 Pro volební období 2022-2026 dva místostarosty 8:1:0

163/2022 Funkci starosty, místostarostů a členů zastupitelstva obce pro volební 

období 2022-2026 jako neuvolněnou 8:0:1

164/2022 Způsob volby starosty a místostarosty veřejně 9:0:0

165/2022 Do funkce starosty obce pana Ing. Jiřího Slanaře, Ph.D. 8:0:1

166/2022 Do funkce 1. místostarostky obce Olgu Ferklovou 9:0:0

167/2022 Do funkce 2. místostarosty obce MUDr. Karla Stuchlíka 8:1:0

168/2022 Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory jako tříčlenné 9:0:0

ZO neschvaluje:

169/2022 Předsedou finančního výboru pana Mgr. Karla Stuchlíka 8:1:0

ZO schvaluje:

170/2022 Předsedou finančního výboru pana Petra Švadlenku 8:0:1

ZO neschvaluje:

171/2022 Předsedou kontrolního výboru paní Ing. Arch. Petru Veselou 8:1:0

ZO schvaluje:

172/2022 Předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Karla Stuchlíka  8:1:0

173/2022 V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu

za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 32.451,- Kč. 8:0:1

174/2022 V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu

za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 29.206,- Kč. 8:0:1



175/2022 V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu

za výkon funkce člena zastupitelstva obce, který je zároveň předsedou

výboru nebo komise ve výši 3.245,- Kč měsíčně. 9:0:0

176/ 2022 V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 

 funkce člena zastupitelstva, který je zároveň členem výboru nebo komise ve výši 

2.704,- Kč měsíčně. 9:0:0

177/2022 V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu výkon 

funkce člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 1.623,- Kč měsíčně. 9:0:0

178/2022 Poskytování odměn členům zastupitelstva od 20. 10. 2022 9:0:0

Příští řádné zasedání proběhne  9. 11. 20 od 18,00 hod. v budově radnice.

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:

Petr Harmanoš           Martin Nyč

místostarosta
MUDr. Karel Stuchlík

starosta
Ing. Jiří Slanař, Ph.D.


