
OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD
Zastupitelstvo obce

Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
 konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny
Omluveni: - 
Neomluven: -

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Všestary (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 
hodin dosavadním starostou obce Antonínem Trojánkem („dále jako „předsedající“).
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.
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 (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 
na úřední desce Obecního úřadu Všestary zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 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 Všestary a 
jejích 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.

3) Volba orgánů jednání
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Janu Cibulkovou a Miloše Kubu a 
zapisovatelem Jiřího Macháčka.



o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Předsedající navrhl určit návrhovou komisi ve složení Dana Hnyková, Miroslav Hofman, 
Martin Vycpálek. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.

o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Část I – obecná

Následovalo schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program 1. 
veřejného zasedání obsahoval celkem šest bodů. Předsedající seznámil přítomné s 
návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Navrhl 
doplnit program o bod: „rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí“ a zařadit tento bod za 
bod č. 5. Zároveň změnit pořadí bodů 2) a 3).

o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

O doplněném programu bylo hlasováno 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Schválený program jednání:
1) Zahájení.
2) Slib členů zastupitelstva obce.
3) Volba orgánů jednání.
4) Volba starosty a místostarosty.
5) Volba členů výborů zastupitelstva obce.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí.
7) Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a dobrovolném svazku 
obcí Ladův kraj.

Ad 1)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek
                             
Viz. úvodní odstavec zápisu.

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek
 
Viz. druhý odstavec zápisu.

Ad 3)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

Viz. třetí odstavec zápisu.



Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako 
neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k 
přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl 
podán jediný návrh: Člen zastupitelstva Miroslav Hofman navrhl zvolit do funkce 
starosty Jaromíra Jecha. Žádný další návrh podán nebyl.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Po hlasování převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“) a vyžádal si krátkou pauzu. Během této pauzy poděkovali noví zastupitelé 
jménem Jaromíra Jecha za dosavadní práci odstupujícímu starostovi Antonínu Trojánkovi 
a předali dárkový koš a dort.

Jaromír Jech v krátkém proslovu na začátku upozornil, že spousty práce, které 
zastupitelstvo i obec čekají, jsou velkým závazkem. Upomenul, že zvolení do 
zastupitelstva v naší obci není ani tak výhrou, jako závazkem usilovně pracovat, že si je 
vědom, že práce nebude jednoduchá a že doufá, že provedené následné kroky povedou ke 
spokojenosti většiny obyvatel obce. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán jediný návrh: Členka zastupitelstva Dana Hnyková navrhla zvolit do funkce 
místostarosty Miroslava Hofmana.



Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Ad 5)  předkladatel: Jaromír Jech

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, místostarosta, tajemník 
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 
119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající na základě platného Jednacího řádu zastupitelstva obce Všestary 
navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 
bude mít 5 členů. Jiný návrh podán nebyl.

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byl podán jediný návrh: Člen zastupitelstva Miroslav Hofman navrhl 
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Danu Hnykovou.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byl podán jediný návrh: Člen zastupitelstva Miroslav Hofman navrhl 
zvolit do funkce předsedy finančního výboru Miloše Kubu.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního 
výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Dana Hynková navrhl zvolit členy kontrolního výboru Gabriela 
Kotoučovou a Michala Baldrycha

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 



Člen zastupitelstva Miloš Kuba navrhl zvolit členy finančního výboru Milana 
Jánského a Markétu Duškovou

 Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Ad 6) předkladatel: Jaromír Jech

Předsedající navrhl, aby při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytla pouze za výkon funkce, za niž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla (v souladu s § 72 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění), poskytována měsíční odměna ve výši 150 Kč a to ode 
dne nastoupení do funkce. 

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla (v souladu s § 
72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění), poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva ve výši 300 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy. Před 
hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Předsedající navrhl měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce 
ve výši 22.700 Kč. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné 
návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Předsedající navrhl měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce 
ve výši 17.900 Kč. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné 
návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 



Předsedající na základě podnětu občana po hlasování zastupitelů upřesnil, že si je 
vědom, že obecní rozpočet je napnutý a že nás čekají velké náklady na výstavbu 
kanalizace, dostavbu MŠ atd. Do toho se musí i zajistit kompletně chod úřadu. Na úřadě 
prozatím, než se sežene kvalitní úředník, bude funkci zastupovat střídavě místostarosta a 
starosta. Předsedající zdůraznil, že starosta i místostarosta jsou připraveni pro obec 
pracovat několik dní v týdnu ve společném tandemu. To by mělo zajistit nepoměrně větší 
úřední hodiny a vyšší funkčnost obecní agendy. Dle informace od předsedajícího se 
zvolené odměny projeví v rozpočtu obce částkou cca 360 tis. Kč oproti stávajícímu stavu. 
Předsedající též uvedl, že v rámci co nejrychlejšího rozjezdu fungování obecního úřadu 
navázal aktivní spolupráci se zkušenými úředníky okolních obcí, kteří jsou ochotni se o 
zkušenosti podělit.

Ad 7)  předkladatel: Jaromír Jech

Předsedající informoval zastupitele, že zástupcem obce v Dobrovolném svazku 
obcí Region Jih je vždy starosta obce a vyzval zastupitele k hlasování.

Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel 

Předsedající dále vyzval zastupitele, aby navrhli zástupce obce Všestary do 
Dobrovolného svazku obcí Ladův Kraj. Zastupitel Martin Vycpálek se vzhledem k náplni 
činnosti dobrovolného svazku sám přihlásil k zastupování obce na jednáních a zasedáních 
svazku. Členy zastupitelstva obce nebyly podány jiné návrhy a občané obce neuplatnili 
žádná stanoviska.

Hlasování:   8 pro,  0 proti, 1 se zdržel 

Diskuse s občany

Předsedající na závěr zasedání dal prostor pro podněty k diskuzím z řad občanů.
Dotaz (Milan Šafránek): Jak budou termíny zastupitelstva?
Odpověď (Jaromír Jech): další termíny: 20.11., 27.11., 11.12., 18.12.

Dotaz (občan): Jak to vypadá se schválením Územního plánu?
Odpověď (Miroslav Hofman, doplnil Antonín Trojánek): Proběhlo připomínkovací řízení 
během září. Připomínky vznesly Strančice, ty plníme. Odbor Životního prostředí v 
Říčanech našel v dokumentaci v textové části „technické“ chyby a bude se tedy ještě 
opravovat. 
Následně by mělo proběhnout veřejné projednání s občany obce, předpoklad je nejdříve 



v polovině ledna. Následně by měl být vydán ÚP. Očekává se, že ÚP bude vydán na 
konci jara. 

Dotaz (občan): Bude internet plněný informacemi a zápisy ze schůzí?
Odpověď (Jaromír Jech): Ano, je to v plánu a bude.

Zasedání bylo ukončeno ve 20:40 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
4) Část II – přehled a znění přijatých usnesení

Zapisovatel:
Jiří Macháček

Ověřovatelé : Starosta :

Jana Cibulková Mgr. Jaromír Jech

Miloš Kuba



Zápis č. 1 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

konaného ve čtvrtek 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Část II. – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

K bodu 1) Zahájení.
Bez hlasování.

K bodu 2) Slib členů zastupitelstva obce.

Bez hlasování.

K bodu 3) Volba orgánů jednání.

Zastupitelstvo obce:

1. Určuje ověřovateli zápisu Janu Cibulkovou a Miloše Kubu a zapisovatelem Jiřího 
Macháčka.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Určuje návrhovou komisi ve složení Dana Hnyková, Miroslav Hofman, Martin 
Vycpálek.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

K bodu 4) Volba starosty a místostarosty.

Zastupitelstvo obce:

1. Schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že všichni členové 
zastupitelstva obce budou vykonávat své funkce jako neuvolnění.



Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

3. Schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4. Volí starostou Mgr. Jaromíra Jecha

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

5. Volí místostarostou Ing. arch. Miroslava Hofmana

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

K bodu 5) Volba členů výborů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce:

1. Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. Volí předsedou kontrolního výboru Danu Hnykovou.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

3. Volí předsedou finančního výboru Miloše Kubu.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4. Volí členy kontrolního výboru: Ing. Gabrielu Kotoučovou a Michala Baldrycha

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Volí členy finančního výboru: Milana Jánského a Markétu Duškovou.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

K bodu 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí.

Zastupitelstvo obce:



1. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 150 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

2. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 300 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

3. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 22.700,- Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 17.900 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Závěr: 
Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení.

Zpracovala návrhová komise ve složení: 
Dana Hnyková, Ing. arch. Miroslav Hofman, Martin Vycpálek

Ověřovatelé : Starosta:

Jana Cibulková Mgr. Jaromír Jech

Miloš Kuba


