
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.10.2018 od 17.00 hod 

v Hostinci U Kosů 

 

Přítomni: pí Němcová, pí MVDr. Nová, p. Semerád, pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Rek Dis., 

p. Novotný, p. Šindelář, p. Fiala, p. Zavadil, p. Musil 

 

Řídící zasedání: p. Šindelář 

Zapisovatel: p. Musilová 

 

Program: 

1) Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst.2 zákona o obcích). 

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

3) Schválení jednacího řádu (§ 96 zákona o obcích). 

4) Schválení programu ustavujícího zasedání. 

5) Určení počtu místostarostů. 

6) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

(§ 71 zákona o obcích). 

7) Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

8) Volba starosty. 

9) Volba místostarosty. 

10) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

11) Volba předsedy finančního výboru. 

12) Volba předsedy kontrolního výboru. 

13) Volba členů finančního výboru. 

14) Volba členů kontrolního výboru. 

15) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva obce (§ 72 

zákona o obcích). 

16) Různé: 

a) Dílčí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žleby v roce 2018. 

b) Dodatečné schválení účetní uzávěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žleby. 

c) Dohoda o narovnání, stavba Silnice a zpevněné plochy Sibiř II, Žleby. 

d) Smlouva o předání hasičského auta ze Středočeského hasičského záchranného sboru. 

e) Dodatek č. 1 na vícepráce v ul. Nábřežní. 

17) Diskuze. 

18) Návrh na usnesení. 

19) Závěr. 

 

Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 odst.2 zákona o obcích. 

 

Všichni zastupitelé převzali osvědčení o zvolení a složili slib zastupitele. 

 

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

- návrh p. Suchánek a p. Novotný 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu ze dne 29.10.2018 p. Suchánka a p. 

Novotného. 

 



 

2) Schválení jednacího řádu (§96 zákona o obcích). 

- návrh o doplnění – zasílat elektronicky podklady k programu zasedání zastupitelstva obce 

PRO 11 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jednací řád zastupitelstva obce s dovětkem – zasílání 

elektronicky podklady k programu zasedání zastupitelstva obce. 

 

3) Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 29. 10. 2018. 

- návrh vyjmout body č. 13 a 14 týkající se volby členů finančního a kontrolního výboru. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 

29. 10. 2018 s tím, že bude vyjmut bod č. 13 a 14 týkající se volby členů finančního a kontrolního 

výboru. 

 

4) Určení počtu místostarostů. 

- návrh jeden místostarosta 

PRO: p. Fiala, p. Musil, p. Zavadil, p. Šindelář 

 

- návrh dva místostarostové 

PRO: p. Novotný, p. Bc. Rek Dis., p. Suchánek, pí Mgr. Záklasníková, p. Semerád, pí MVDr. Nová, pí 

Němcová 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo dva místostarosty. 

 

5) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. 

- návrh uvolněná funkce starosty 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolněnou funkci starosty. 

 

6) Určení volby starosty a místostarosty. 

- návrh volba tajná 

PRO p.Musil, p.Fiala, p.Zavadil, p. Šindelář 

 

- návrh volba veřejná 

PRO p.Novotný, p.Bc.Rek Dis, p.Suchánek, p.Mgr.Záklasníková, p.Semerád, p.MVDr.Nová,p.Němcová 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

 

7) Volba starosty. 

Návrhy stran na post starosty: 

Strana č. 1 Starostové a nezávislí: nemá kandidáta 

Strana č. 2 KSČM: nemá kandidáta 

Strana č. 3 Změna pro Žleby: nemá kandidáta 

Strana č. 5 Sdružení nezávislých kandidátů obce Žleby a okolí: pí Mgr. Záklasníková 

Strana č. 6 ČSSD: p. Šindelář 



 

Kandidát č. 1: Mgr. Záklasníková 

PRO: pí Němcová, pí MVDr. Nová, p. Semerád, pí Mgr. Záklasníková, p. Suchánek, p. Bc. Rek Dis, p. 

Novotný 

 

Kandidát č. 2 : p. Šindelář 

PRO p. Musil, p. Fiala, p. Zavadil, p. Šindelář 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo starostkou obce Žleby pí Mgr. Záklasníkovou. 

 

8) Volba místostarosty. 

Návrhy stran na 1. místostarostu: 

Strana č. 1 Starostové a nezávislí: p. Novotný 

Strana č. 2 KSČM: nemá kandidáta 

Strana č. 3 Změna pro Žleby: nemá kandidáta 

Strana č. 5 Sdružení nezávislých kandidátů obce Žleby a okolí: nemá kandidáta 

Strana č. 6 ČSSD: nemá kandidáta 

 

Kandidát na prvního místostarostu – p. Novotný 

PRO p. Bc. Rek Dis, p. Suchánek, pí Mgr. Záklasníková, p. Semerád, pí MVDr. Nová, pí Němcová 

ZDRŽEL p. Novotný 

PROTI p. Musil, p. Zavadil, p. Fiala, p. Šindelář 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo prvního místostarostu p. Novotného. 

 

Návrhy stran na 2. místostarostu: 

Strana č. 1 Starostové a nezávislí: nemá kandidáta 

Strana č. 2 KSČM: nemá kandidáta 

Strana č. 3 Změna pro Žleby: nemá kandidáta 

Strana č. 5 Sdružení nezávislých kandidátů obce Žleby a okolí: p. Suchánek 

Strana č. 6 ČSSD: nemá kandidáta 

 

Kandidát na druhého místostarostu – p. Suchánek 

PRO p. Novotný, p. Semerád, p. Bc. Rek Dis, pí MVDr. Nová, pí Němcová, pí Mgr. Záklasníková 

ZDRŽEL p. Suchánek 

PROTI p. Šindelář, p. Zavadil, p. Fiala, p. Musil 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo druhého místostarostu p. Suchánka. 

 

9) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

- návrh počet členů 3 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. 

 



10) Předseda finančního výboru. 

- návrh p. Semerád 

PRO pí Němcová, pí MVDr. Nová, pí Mgr. Záklasníková, p. Bc. Rek Dis., p. Novotný, p. Suchánek 

ZDRŽEL p. Semerád, p. Fiala, p. Zavadil 

PROTI p. Šindelář, p. Musil 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo předsedu finančního výboru pana Semeráda. 

 

11) Předseda kontrolního výboru. 

- návrh p. Zavadil 

PRO pí Němcová, pí MVDr. Nová, p. Semerád, pí Mgr. Záklasníková, p. Bc. Rek Dis, p. Suchánek,  

p. Novotný, p. Šindelář, p. Fiala, p. Musil 

ZDRŽEL p. Zavadil 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo předsedu kontrolního výboru p. Zavadila. 

 

12) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce (§72 zák. o 

obcích) 

a) návrh ponechat stávající odměny odsouhlasené na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2017 

dle nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 s účinností od 1. 1. 2018, a to 

člen zastupitelstva obce – 1000,- Kč/ hrubého 

člen výboru – 1500,- Kč/ hrubého 

předseda výboru – 2000,- Kč/ hrubého 

neuvolněný místostarosta – 10.000,- Kč/ hrubého  

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ponechat stávající odměny za výkon funkce neuvolněných 

členů zastupitelstva obce odsouhlasených dne 18. 12. 2017. 

 

b) návrh tyto odměny vyplácet od 1. 11. 2018 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplácení odměn za výkon funkce neuvolněných členů 

zastupitelstva obce od 1. 11. 2018. 

 

13) Různé: 

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dílčí zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Žleby v roce 2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatečným schválením účetní uzávěrky příspěvkové 

org. ZŠ a MŠ Žleby. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatečné schválení účetní uzávěrky příspěvkové 

org. ZŠ a MŠ Žleby. 

 



c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dohodou o narovnání, stavba Silnice a zpevněné 

plochy Sibiř II., Žleby. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a v měsíci listopadu bude projednána dohoda. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostce jednat s f. Konstrukce a stavby Zbraslavice. 

 

d) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Smlouvou o předání hasičského auta ze 

Středočeského záchranného sboru. 

1) návrh schválit Smlouvu o předání hasičského auta ze Střed. hasičského záchranného sboru 

CAS 32 TATRA. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Smlouvu o předání hasičského auta ze 

Středočeského hasičského záchranného sboru CAS 32 TATRA. 

 

2) návrh schválit Darovací smlouvu na 300.000,-Kč Hasičskému záchrannému sboru. 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Darovací smlouvu ve výši 300.000,-Kč Hasičskému 

záchrannému sboru. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá p. Suchánkovi a p. Fialovi jednat v této věci. 

 

e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vícepracemi v ul. Nábřežní ve výši 92.005,-Kč bez DPH 

– Dodatek č. 1 

PRO 11 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 týkající se víceprací v ul. Nábřežní ve 

výši 92.005,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostce jednat s SúS o převodu části pozemku p.č.991/1 k.ú. 

Žleby. 

 

14) Diskuse: 

Řeč paní starostky pí Mgr. Záklasníkové. 

 

p. Šindelář – Poděkování voličům. 

 

pí Mgr. Marousková ředitelka ZŠ a MŠ Žleby – Poděkování p. Šindelářovi za dosavadní spolupráci. 

 

p. Kapp – Poděkování p. Šindelářovi a starému zastupitelstvu obce. 

 

p. Vojáček – Blahopřání novému zastupitelstvu obce. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostce a předsedovi finančního výboru připravit návrh rozpočtu na rok 

2019. 

 

15) Návrh na usnesení. 

PRO 11 

Usnesení: 



Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 10. 2018. 

 

Skončeno: 18.08 hod 

 

Zapisovatel: pí Musilová     Ověřovatelé: p. Suchánek, p. Novotný  

 


