
Obec Odřepsy
odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IČo 00239518

Te1325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz , IDDS: qgtam6t , mob.tel. ó03 511 096

Obec Odřepsy
Zastupitelstvo obce Odřepsy

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Odřepsy,
konaného dne í9. 10.2022, od 19:03 hodin.

Zaháieni zasedá n í zastu p itelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Odřepsy (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 19:03 hodin dosavadním starostou obce Vladimírem Netíkem (dále
,,Předsedající"). Zastupitelé byli upozorněni na zvukový záznam z jednání,

Před zahájením zasedání bylo členům Zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědČení o zvolení členem Zastupitelstva obce Odřepsy podle § 53 zákona
Č. 491l20O1 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některiých zákonů,
v platném znění.

Předsedající schŮze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s § 91 odst, 1 zákona ó. 128l2OO0 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). lnformace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu odřepsy
zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 10. 10.2022 do 19. 10,2022,
souČasně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce". Nikdo z občanů
nevYuŽil možnosti účastnit se ustavujícího zasedáníZastupitelstva obce Odřepsy.

Předsedající schŮze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(Příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
vŠech 7 ČlenŮ zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).

í. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Kateřinu Martinkovou a pana petra
Šimáka, zapisovatelkou navrhl paní Janu Málkovou.

2. 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 é. 4g1l2oo1 Sb.,
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o volbách do zastupitelstev obcía o změně některlých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený
v § 69 odst. 2 zákona o obcích ,,Stibuji věrnost České repubtice. Slibuji na svou
česf a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Odřepsy
a jejích občanů a řídit se tJstavou a zákony České repubtiky", a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,slibuji',
a podpisem na připraveném archu (příloha é. 2). Žaaný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. 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 Odřepsy schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty
o určení počtu místostarostů
r určenífunkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

(§ 71 odst. 1 písm. al zákona o obcích)
o určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
o volba starosty
o volba místostarosty

2) Zřízenífinančního a kontrolního výboru
o určení počtu členů finančního a kontrolního qýboru
o volba předsedy finančního výboru
o volba předsedy kontrolního výboru
. volba ělenů finančního výboru
o volba členů kontrolního výboru

3) Zřízení sociálně-kulturního, správního a stavebního výboru
o určení počtu členů sociálně-kulturního, správního a stavebního výboru
o volba předsedy sociálně-kulturního výboru
o volba předsedy správního výboru
o volba předsedy stavebního výboru
o volba ělenů sociálně-kulturního výboru
o volba členů správního výboru
. volba členů stavebního výboru
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4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy a člena výboru
zastupitelstva obce (§ 74 odst. 3 zákona o obcích)

6) Diskuse

7) Závěr

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení é.1-2022 bylo schváleno.

Bod l - volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla zastupitelům
dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Od řepsy schvál i lo zvo len í jed noho m ístostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení é.2-2022 bylo schváleno.

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající dále navrhl v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 písm. b) zákona
o obcích, aby členové zastupitelstva obce byli neuvolnění. Jiné návrhy nebyly
Vzneseny. Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost sdělit své
stanovisko . Žaana stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
urČuje, Že pro výkon funkce budou členové zastupitelstva neuvolněni.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržeti se O

Usnesení é.3-2022 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedqící vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žaane návrhy nebyly podány.
Předsedajícídal hlasovat o návrhu na veřejné hlasovaní.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy schvaluje veřejný způsob volby starosty
a místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení é.4-2022 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení
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 požádal zastupitele o vyslovení důvěry a zvolení do funkce starosty,
neboť jiný kandidát na starostu nebyl navržen. Byl tedy podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Vladimír Netík navrhl své zvolenído funkce starosty. V případě
zvolenífunkci přijímá, Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko . Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí starostou obce Odřepsy pana Vladimíra Netíka.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení é.5-2022 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byl podán následující návrh: starosta obce Vladimír Netík navrhl
zvolit do funkce místostarostky paní Mgr. Janu Málkovou, která v případě zvolení
funkci přijímá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko . Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí místostarostkou obce Odřepsy paní
Mgr. Janu Málkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O

Usnesení ě.6-2022 bylo schváleno.

Bod !! -Zřizení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výboru 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], nebot'
funkČní období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem



Obec Odřepsy
Odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IČO 00239518

Te1.325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz , IDDS: qgtamót , mob.tel, 603 511 096

pŮvodního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, ktený musí biit
lichý (§ 1'í7 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 ijiné osoby, pouze předsedou výboru může blit pouze člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích), Čteny kontrolního nebo finančního
výboru nemohou 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 každý z nich bude mít tři členy (předsedu a dva členy). Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou mít tři členy (předsedu a dva členy).

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é.7-2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Zdrželi se 0

Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval ěleny zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta obce pan Vladimír
Netík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Petra Šimáka,
ktený v případě zvolení funkci přijímá. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelŮm sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí předsedou finančního výboru pana
Petra Šimát<a.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 8-2022 bylo schváleno.

Vo!ba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta obce Vladimír Netík
navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Pavla Rybáře, ktený v
případě zvolení funkci přijímá. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí předsedou kontrolního výboru pana
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Pavla Rybáře.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é.9-2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Volba členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru. By|y podány následující návrhy: starosta obce
Vladimír Netík navrhl zvolit členem finančního qýboru paní Hanu Machačnou
a pana Rudolfa Kaňáka a členem kontrolního výboru paní Kateřinu Martinkovou
a pana Josefa Brtka. Výše uvedení v případě zvolení funkci přijímají.

Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí členy finančního výboru paní Hanu Machačnou
a pana Rudolfa Kaňáka.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení é. 10-2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí členy kontrolního výboru paní Kateřinu
Martinkovou a pana Josefa Brtka.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení é. 11 -2022 bylo schváleno.

Bod !!l -Zíízeni sociálně-kulturního, správního a stavebního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o potřebnosti zřízení sociálně-
kulturního, správního a stavebního výboru, neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, kteqý musí blit lichý a musí mít nejméně
tři Členy. Členy výboru mohou být ělenové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru mŮže být pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo sociálně-kulturní výbor, správní
výbor a stavební výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy (předsedu a dva
Členy). Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy zřizuje sociálně-kulturní výbor, správní výbor
a stavební výbor. Všechny tyto výbory budou mít tři členy (předsedu a dva členy).



Obec Odřepsy
odřepsy 72 289 07 Libice nad Cidlinou,IČo 00239518

Te1.325 653 072, e-mail: obec.odrepsy@tiscali.cz , IDDS: qgtam6t , mob.tel. 603 511 096

Volba předsedy sociá!ně-kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
sociálně-kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta obce
Vladimír Netík navrhl zvolit do funkce předsedkyně sociálně-kulturního výboru
paní Kateřinu Martinkovou, která v případě zvolení funkci přijímá. Před
hlasováním byla zastupitelům dána možnost sdělit své stanovisko. Žaane
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí předsedkyní sociálně-kulturního výboru paní
Kateřinu Martinkovou.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é. 12-2022 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é. '13-2022 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é. 1 4-2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Zdrželi se 0

Zdrželi se 0

Volba předsedy správního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
správního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta obce Vladimír Netík
navrhl zvolit do funkce předsedy správního r4ýboru pana
Rudolfa Kaňáka, ktený v případě zvolení funkci přijímá. Před hlasováním byla
zastupitelŮm dána možnost sdělit své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno
nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí předsedou správního výboru pana Rudolfa
Kaňáka.

Volba předsedy stavebního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
stavebního výboru. Byly podány následující návrhy: starosta obce Vladimír Netík
navrhl zvolit do funkce předsedy stavebního výboru pana Josefa Brtka, ktený
v případě zvolenífunkci přijímá. Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí předsedou stavebního výboru pana Josefa
Brtka,
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení é. 1 5-2022 bylo schváleno.

Volba členů sociálně-kulturního, správního a stavebního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálně-
kulturního výboru, správního výboru a stavebního výboru. By|y podány následující
návrhy: starosta obce Vladimír Netík navrhl zvolit členem sociálně-kulturního
výboru paní Janu Málkovou a pana Vladimíra Netíka, členem správního výboru
paní Kateřinu Martinkovou a pana Petra Šimáka, členem stavebního výboru pana
Pavla Rybáře a pana Vladimíra Netíka. Výše uvedení v případě zvolení funkci
přijímají.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí členy sociálně-kulturního výboru paní Janu
Málkovou a pana Vladimíra Netíka.

VýsIedek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é. 16-2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí členy
a pana Petra Šimáka
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
Usnesení é. 17 -2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

správního paní Kateřinu Martinkovou

0 Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy volí
a pana Vladimíra Netíka.

Výsledek hlasování: Pro 7

členy stavebního výboru pana Pavla Rybáře

proti 0 zdrželi se
Usnesení é. 18-2022 bylo schváleno.

Bod lV Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády é. 31812017 Sb,, o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši
800 Kě (před zdaněním), a to ode dne složení slibu. Předsedající navrhl též
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odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce § 72 odst. 2 zákona o
obcích ve výši 20 725 Kč (před zdaněním), a to ode dne složení slibu.
Předsedající dále navrhl odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty § 72
odst. 2 zákona o obcích ve výši 28 946 Kč (před zdaněním) a to ode dne složení
slibu. Jeden ze zastupitelů se vyjádřil ve smyslu, že odměny za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva nejsou adekvátní k povinnostem, které
z funkce vyplývají.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Odřepsy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 800 Kč za měsíc (před zdaněním). Odměna bude
poskytována ode dne složení slibu, tj. 19. 10. 2022,

Zastupitelstvo obce Odřepsy v souladu s § 72 odst. 2 a § s4 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 20 725 Kč za měsíc (před
zdaněním). Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty,
tj. 19. 10.2022.

Zastupitelstvo obce Odřepsy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve
výši 28 946 Kč za měsíc (před zdaněním). Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce starosty, tj, 19. 10. 2022.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení é.19-2022 bylo schváleno

Bod V - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy a člena výboru
zastupitelstva obce

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu
s § 72 odst,2 zákona o obcích anařízením vlády é.31812017 Sb., o výši odměn
ČlenŮ zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 17oo Kč za měsíc (před
zdaněním) a člena výboru zastupitelstva ve výši 0 Kč, a to ode dne jejich zvolení
do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). před
hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odřepsy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
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zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1700 Kč za měsíc (před zdaněním) a člena výboru ve výši 0 Ké za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena
výboru, tj. 19. 10,2022.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0

odst. 3 písm. b) zákona o obcích
se odměna neuvolněnému členovi
funkce, za niž podle rozhodnutí

Zdrželi se 0

Zdrželi se 0
Usnesení ě. 20-2022 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona
o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Odřepsy v souladu s § 77
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení é. 21 -2022 bylo schváleno.

Diskuse

V diskusi nebyl podán žádný podnět k projednání.

Závér
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:33 hod.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina

2. Listina prokazující složeníslibu ělenů zastupitelstva obce
3, Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích

Zapisovatelka: Jana Málková .Z,,(

ověřovatelé: kateřina Marti n ková Uuh,,/r,,J petr Šimák

Starosta obce: Vladimír Netík, dne 19. 10, 2022
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