Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehovec,
konaného dne 30.10.2018 od 19:30
v sále Multifunkčního domu v Tehovci
Přítomni zvolení zastupitelé obce Tehovec:
Ing. Eva Šmoldasová, Bc. Ludmila Hnutová, Martin Lískovec, Aleš Hořický, Jiří
Šťastný, Bc. Vlastimil Halla, Ing. Aleš Kalista
Nepřítomen: 0
Hosté: - dle prezenční listiny
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Tehovec (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.30 hodin Ing. Evou Šmoldasovou – členem zastupitelstva (dále jako
„předsedající“).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Tehovec zveřejněna v souladu se zákonem. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
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.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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 přečetla 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 Tehovec a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Následně byl slib přečten Ing. Vlastimilem Hallou předsedající, která rovněž slovem
„slibuji“ a podpisem složila předepsaný slib.
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatele a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Aleše Hořického a Ing. Aleše Kalistu,
zapisovatelem Bc. Ludmilu Hnutovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty
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
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. Kontrola usnesení z minulých zasedání
7. Rekonstrukce návsi – dodatek č. 2
8. Volba určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace
9. Dílčí kontrola o hospodaření obce
*

*

*

I. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Návrh usnesení č. 60/2018
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatelem zápisu Aleše Hořického a Ing. Aleše Kalistu,
zapisovatelem Bc. Ludmilu Hnutovou.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 60/2018 bylo schváleno
II. Schválení programu
Návrh usnesení č. 61/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený program ustavujícího zasedání.
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Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 61/2018 bylo schváleno
III. Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č. 62/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se

0

Usnesení č. 62/2018 bylo schváleno
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána
jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 63/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako neuvolnění.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 63/2018 bylo schváleno
Předsedající konstatovala, 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 vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Členové zastupitelstva navrhli veřejnou volbu starosty a místostarosty.
Návrh usnesení č. 64/2018
Zastupitelstvo obce rozhodlo o veřejné volbě starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se

0

Usnesení č. 64/2018 bylo schváleno
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
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O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: člen zastupitelstva Ing. Aleš Kalista navrhl zvolit do
funkce starosty Ing. Evu Šmoldasovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 65/2018
Zastupitelstvo obce volí starostkou obce Ing. Evu Šmoldasovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se

1

Usnesení č. 65/2018 bylo schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Jiří Šťastný navrhl zvolit do
funkce místostarosty Martina Lískovce. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 66/2018
Zastupitelstvo obce volí místostarostu obce Martina Lískovce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se

1

Usnesení č. 66/2018 bylo schváleno
IV. 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 navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž finanční výbor bude mít tři členy a kontrolní výbor bude mít také tři členy.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 67/2018
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
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Usnesení č. 67/2018 bylo schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Ing. Eva Šmoldasová navrhla do
funkce zvolit Jiřího Šťastného.
Návrh usnesení č. 68/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Jiřího Šťastného.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 68/2018 bylo schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Ing. Eva Šmoldasová navrhla do
funkce zvolit Bc. Ludmilu Hnutovou.
Návrh usnesení č. 69/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedkyni kontrolního výboru Bc. Ludmilu Hnutovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 69/2018 bylo schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Jiří Šťastný navrhl do funkce zvolit Helenu
Hroudovou a Danu Bébrovou.
Návrh usnesení č. 70/2018
Zastupitelstvo obce volí členky finančního výboru Helenu Hroudovou a Danu
Bébrovou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 70/2018 bylo schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci členy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Jiří Šťastný navrhl do funkce zvolit Bc.
Vlastimila Hallu a Tomáše Niederle.
Návrh usnesení č. 71/2018
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Bc. Vlastimila Hallu a Tomáše
Niederle.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 71/2018 bylo schváleno
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V. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Návrh usnesení č. 72/2018
Zastupitelstvo obce Tehovec dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za
výkon členů zastupitelstev územně samosprávných celků, které nabylo účinnosti 1. 1.
2018, stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny
v následujících částkách:
Starosta obce
27.571,Místostarosta obce
24.814,Předseda výboru/komise 2.757,Člen výboru/komise
2.298,Člen zastupitelstva
1.379,Fyzické osoby:
Předseda výboru/komise 2.500,Člen výboru/komise
900,V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se
stanovuje odměna jako souhrn odměn tak, že za funkci s nejvyšší odměnou
schválenou zastupitelstvem obce se poskytuje odměna ve výši schválené
zastupitelstvem obce, ostatní odměny započítané do souhrnu se poskytují v poloviční
výši schválené zastupitelstvem obce. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně dvě
odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. Do
souhrnu se zahrnují pouze odměny předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce
případně předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce (komise/výboru). Do souhrnu
se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva bez dalších funkcí a místostarosty
obce. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 72/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 73/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu Martina Lískovce zastupováním starostky
obce do 31. 1. 2019 v plném rozsahu činností.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 73/2018 bylo schváleno
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Zdrželi se

0

V. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení č.

Popis

25/2018

Zakonzervování vrtů a likvidace technologie proběhla za spolupráce
s VHS Benešov

48/2018

Chybí podpis majitelů dvou pozemků

50/2018

Chybí podpis některých majitelů Svažité ulice – v procesu

51/2018

Chybí podpis některých majitelů pozemků ve Svažité ulici v procesu

55/2018

Čekáme na geometrický plán

57/2018

Zrušeno – vítěz odmítl podepsat smlouvu z kapacitních důvodů

58/2018

Připraveno k podpisu smlouvy

Návrh usnesení č. 74/2018
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 57/2018. Vítěz nepodepsal smlouvu
z kapacitních důvodů.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 74/2018 bylo schváleno
VI. Rekonstrukce návsi – dodatek č. 2
Konečné vyúčtování akce
Návrh usnesení č. 75/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 se společností BES, s.r.o., IČO 437
92 553 o více a méně pracech na projektu Rekonstrukce návsi III. etapa. Cena za
dílo činí 1,601.530,32 vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 75/2018 bylo schváleno
VII. Volba určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace
Na základě požadavku odboru pro územní plánování Města Říčany je zapotřebí nově
určit zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace
Návrh usnesení č. 76/2018
Zastupitelstvo obce určuje kontaktní osobou pro potřeby pořizování územně
plánovací dokumentace starostku obce Ing. Evu Šmoldasovou.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti 0

Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno
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Zdrželi se

1

VIII. Dílčí kontrola o hospodaření obce
Dne 7. 9. 2018 bylo uskutečněno dílčí přezkoumání hospodaření obce pro rok 2018.
Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva byla předložena
zastupitelům k nahlédnutí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
ze dne 7. 9. 2018.
IX. Diskuse
Dotaz č. 1: Ustanovení stavební a kulturní komise.
Odpověď: Ustanovení těchto komisí je v kompetenci zastupitelstva. Složení a počet
jejich členů bude stejné jako v předchozím období.
Dotaz č. 2: Nedodělaný kanál na dešťovou vodu v ulici Bulánka.
Odpověď: Zhotovitel předmětného kanálu bude vyzván k provedení dalších úprav,
aby se zamezilo případnému úrazu chodců.
Dotaz č. 3: Budoucí provoz restaurace a přístup do přilehlého sálu.
Odpověď: Obec hledá nového nájemce restaurace. I při jejím případném dočasném
uzavření bude zajištěn přístup do sálu, kde probíhají četné kulturní a sportovní
aktivity.
*

*

*

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
*
*
Zapisovatel : Bc. Ludmila Hnutová

*
……………………………………

Ověřovatelé : Aleš Hořický

……………………………………

Ing. Aleš Kalista

……………………………………

Ing. Eva Šmoldasová
starostka obce
Vytištěno dne:
Podepsáno dne:
Vyvěšeno dne:
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