Zápis ze
zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 09. 04. 2015 od 17:00 hodin
Místo konání:

Obec Doubice – Fabrika, č.p.174

Termín konání:

09. 04. 2015 od 17:00 hod

Zvolení zastupitelé:
Břetislav Jemelka
Jan Drozd
Miloslav Čapek
Filip Molčan (první náhradník SNK Doubice 2018, který nastoupil dne 01. 04. 2015 na
uvolněný mandát za Martina Schulze, který dne 31. 03. 2015 písemně
rezignoval na mandát člena zastupitelstva obce)
Karel Rezek
Andrea Rezková
Alena Jašíčková Jetýlková

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
1) Zasedání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta pan Martin Schulz a předal řízení
zasedání nejstaršímu zvolenému zastupiteli panu Miloslavu Čapkovi.
2) Před zahájením zasedání bylo zvoleným členům zastupitelstva (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
3) Předsedající zastupitel Miloslav Čapek oznámil přítomným, že ustavující zastupitelstvo
bylo svoláno řádně dle zákona o obcích, tedy v termínu do 15 dnů od dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 27. 03. 2015;
žádný návrh nebyl podán). Informace o svolání ustavujícího zastupitelstva byla na úřední
desce Obecního úřadu Doubice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 31.03.2015 do 09.04. 2015.
4) Předsedající zasedání dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval že
je přítomno 7 ze 7 členů zastupitelstva a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
1) Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
2) Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečet slib stanovený v zákoně o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Doubice 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. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
1) Předsedající navrhl zapisovatelem pana Břetislava Jemelku a ověřovateli zápisu paní
Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou a pana Filipa Molčana. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
2) o určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zastupitelstvo hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou a
pana Filipa Molčana. a zapisovatelem pana Břetislava Jemelku
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se: 0

SCHVÁLENÍ PROGRAMU:
1) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval přítomné
k vznesení návrhů na doplnění. Drozd navrhl doplnění bodu o volbě zastupitele, který bude
zastupovat obec v Radě Národního parku České Švýcarsko. Další návrh nebyl podán.
Předsedající nechal hlasovat o doplněném návrhu programu zasedání zastupitelstva.
2) zastupitelstvo hlasovalo o návrhu doplněného programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
IV) Volba zastupitele, který bude zastupovat obec Doubice v Radě Národního parku
České Švýcarsko
V) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Bod č. I
VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
a) Určení počtu místostarostů:
1) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Vyzval
přítomné k vznesení jiných návrhů. Další návrh nebyl podán. Předsedající posléze nechal
hlasovat o navrženém počtu místostarostů.

2) o návrhu počtu místostarostů zastupitelstvo hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
1) Předsedající navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná. Vyzval přítomné k případnému vznesení jiných návrhů. Další návrh nebyl
podán. Předsedající posléze nechal hlasovat o navrženém.
2) o návrhu neuvolněných funkcí starosty a místostarosty zastupitelstvo hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 84 zákona o obcích určuje, že pro funkce starosty
i místostarosty obce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
1) Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Vyzval zastupitele, aby případně učinili jiný návrh. Další
návrh nebyl podán.
2) o návrhu způsobu volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním zastupitelstvo
hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Usnesení č. 5 bylo / nebylo schváleno.

0

Zdrželi se:

0

d) Navržení kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Za SNK
Doubice 2018 byl navržen na starostu Ing. Jan Drozd Předsedající vyzval přítomné ke
vznesení jiných návrhů. Další návrh nebyl podán. Předsedající posléze nechal hlasovat o
vznesených návrzích.
2) o zvolení navržených kandidátů na starostu zastupitelstvo hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí starostou pana Ing. Jana Drozda
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Po zvolení převzal starosta vedení zasedání.
Pan Martin Schulz předal nově zvolenému starostovi klíče od Obecního úřadu a
přístupové kódy. Ing. Jan Drozd poděkoval panu Martinu Schulzovi za jeho práci pro
Obec Doubice.
e) Navržení kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Za
SNK Doubice 2018 byl navržen na místostarostu pan Břetislav Jemelka. Předsedající vyzval
přítomné ke vznesení jiných návrhů. Další návrhy nebyly podány. Předsedající posléze
nechal hlasovat o vznesených návrzích.
2) o zvolení navržených kandidátů na místostarostu zastupitelstvo hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí místostarostou pana Břetislava Jemelku
Výsledek hlasování: Pro:
6
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

1

BOD Č. II
ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
1) Předsedající zastupitelstvo informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle
zákona o obcích, a že zastupitelstvo má právo si určit počet členů výboru, který musí být
vždy lichý, přičemž finanční i kontrolní výbor musí mít vždy nejméně tři členy. Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva, ale i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce
na obecním úřadu.
2) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
kontrolní výbor bude mít tři členy a finanční pět členů. Předsedající vyzval přítomné ke
vznesení jiných návrhů. Paní Jašíčková Jetýlková podala návrha na to, aby kontrolní výbor
měl také 5 členů. Předsedající posléze nechal hlasovat o návrhu paní Jašíčkové Jetýlkové.
3) Proběhlo hlasování o zřízení kontrolního výboru s počtem pěti členů. Návrh úpní
Jašíčkové Jetýlkové nebyl hlasováním přijat.
Výsledek hlasování: Pro: 2
Proti: 2
Zdrželi se: 3
4) Předsedající nechal hlasovat o návrhu zřízení kontrolního výboru se třemi členy a
finančního výboru s pěti členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Kontrolní výbor bude
tříčlenný a finanční výbor bude pětičlenný.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti:

b) Volba předsedy finančního výboru:

0

Zdrželi se:

0

1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Za SNK Doubice 2018 byl navržen do funkce předsedy finančního výboru pan Filip
Molčan. Předsedající vyzval přítomné ke vznesení jiných návrhů. Další návrhy nebyly
podány. Předsedající posléze nechal hlasovat o vznesených návrzích.
2) o zvolení navržených kandidátů na funkci předsedy finančního výboru zastupitelstvo
hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí předsedou finančního výboru pana Filipa Molčana.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:
0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Za SNK Naděje pro Doubici byl navržen do funkce předsedy kontrolního výboru pan
Karel Rezek. Předsedající vyzval přítomné ke vznesení jiných návrhů. Další návrhy nebyly
podány. Předsedající posléze nechal hlasovat o vznesených návrzích.
2) o zvolení navržených kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstvo
hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí předsedou kontrolního výboru pana Karla Rezka.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 1

d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:
1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru a posléze nechal hlasovat o vznesených návrzích. Do finančního výboru
budou jako členové navrženi paní Anna Šikýřová a paní Irena Čapková, pan Jaroslav Obešlo
a pan Lubomír Jetýlek Do kontrolního výboru navrhli členy SNK Naděje pro Doubici a SNK
Pro Doubici 2015 a to paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou a paní Andreu Rezkovou.
2) o zvolení navržených kandidátů za členy kontrolního a finančního výboru zastupitelstvo
hlasovalo. O obsazení každého výboru bylo hlasováno zvlášť.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí členy finančního výboru paní Annu Šikýřovou a paní Irenu
Čapkovou, pana Jaroslava Obešlo a pana Lubomíra Jetýlka.
Výsledek hlasování: Pro:
7
Proti:
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí členy kontrolního výboru paní Alenu Jašíčkovou Jetýlkovou
a paní Andreu Rezkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti:
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

0

Zdrželi se:

2

BOD Č.III
ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA
1) Předsedající navrhl, aby neuvolnění členové zastupitelstva, jímž bude vyplácena odměna,
byli pouze dva, a to starosta a místostarosta. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za
výkon funkce starosty a místostarosty obce. Odměna neuvolněného starosty byla dle zákona
o obcích navržena ve výši 15.542,- Kč (hrubého), což je cca 12.000,- Kč čistého (jedná se o
polovinu platu náležejícího uvolněnému starostovi, nejedná se o maximální možnou výši, ta
může činit až 60% platu uvolněného starosty). Odměna neuvolněného místostarosty byla dle
zákona o obcích navržena ve výši 10.472,- Kč (hrubého), což je cca 8.300,- Kč čistého. Dále
bylo navrženo, že odměna bude vyplácena ode dne zvolení do funkce starosty a
místostarosty. Další návrhy nebyly podány.
2) o výše uvedených návrzích zastupitelstvo hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
15.542,- Kč
a odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 10.472,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce starosty i místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

Bod č.IV
VOLBA ZASTUPITELE, KTERÝ BUDE ZASTUPOVAT OBEC DOUBICE V RADĚ
NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
1) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce obce v Radě NP
České Švýcarsko a současně navrhl do této funkce pana Filipa Molčana. Předsedající vyzval
přítomné ke vznesení jiných návrhů. Pan Karel Rezek navrhl paní Andreu Rezkovou
Předsedající posléze nechal hlasovat o vznesených návrzích.
2) proběhlo hlasování o návrhu pana Karla Rezka, aby zástupcem obce v Radě NP byla paní
Andrea Rezková.
Výsledek hlasování: Pro: 1
Proti:
2
Zdrželi se: 4
Návrh nebyl přijat.
3) dále proběhlo hlasování o návrhu starosty, aby zástupcem obce v Radě NP byl pan Filip
Molčan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doubice volí zástupcem obce v Radě NP pana Filipa Molčana
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti:
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 2

Bod č.V.
DISKUSE
Předsedající vyzval přítomné zastupitele i hosty k diskuzi. Nebyl vznesen žádný příspěvek.

NAVRŽENÍ TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA:
Přítomní zastupitelé se dohodli na termínu příštího řádného zastupitelstva obce, které se již
uskuteční v úřadovně obecního úřadu a to dne 20.4.2015 od 16:00 hod.
UKONČENÍ ZASTUPITELSTVA
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva a zapisovatel zaznamenal čas ukončení 17:25
hod.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícícho zasedání podel § 93 odst.1 zákona o
obcích
Zápis byl vyhotoven dne 10.4.2015

Ověřovatelé zápisu:
Alena Jašíčková Jetýlková

….................................

Filip Molčan

….................................

Ing. Jan Drozd, starosta obce

….................................

Zapisovatel: Břetislav Jemelka

….................................

