Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Suchohrdly,
konaného dne 16. 10. 2022 od 19,00 hod.
v sále Kulturního domu Suchohrdly
Přítomni: Ing. Mgr. Jan Kutner Dis., Ing. Jiří Žižka, Ing. Lenka Kučerová, Pavel Teleki, Filip
Holiš, Pavel Štancl, David Bastl, František Kuchař, Tomáš Vyskočil
Zasedání zastupitelstva obce Suchohrdly zahájeno v 19.06 hod. dosavadním starostou Pavlem
Telekim (dále jako „předsedající“).
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 (lhůta
uplynula dne 5. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Úřadu obce Suchohrdly zveřejněna v souladu se zákonem a po
dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 10. 2022 do 17. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Viz. příloha č.1 – prezenční listina.
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
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
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, v platném znění).
Předsedající přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
a jmenovitě vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
listiny (příloha č. 2).
pan David Bastl
pan Filip Holiš
paní Lenka Kučerová
pan František Kuchař
pan Jan Kutner
pan Pavel Štancl
pan Pavel Teleki
pan Tomáš Vyskočil
pan Jiří Žižka
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Žižku a paní Ing. Lenku
Kučerovou. Zapisovatelem paní Anetu Konyárikovou, DiS.
Návrh usnesení č. 1 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly schvaluje za ověřovatele zápisu pana
Ing.Jiřího Žižku a paní Ing.Lenku Kučerovou, zapisovatelem paní Anetu Konyárikovou, DiS.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
1. Složení slibu členů ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
4. Určení způsobu hlasování při volbě starosty a místostarosty
5. Určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění/neuvolnění
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Zřízení finančního výboru
9. Zřízení kontrolního výboru
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
11. Diskuse
12. Závěr
Návrh usnesení č. 2 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly schvaluje program ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Suchohrdly.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Určení způsobu volby starosty a místostarostů
Předsedající podal návrh na způsob volby starosty a místostarostů.
Předsedající navrhuje pro volbu starosty a místostarostů veřejné hlasování.
Návrh usnesení č. 3 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly schvaluje veřejnou volbu starosty a
místostarostů.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění/neuvolnění
Předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce.

Dále navrhl organizační strukturu řízení obce Suchohrdly ve složení :
2 místostarostové
Finanční výbor – předseda a 2 členové výboru
Kontrolní výbor – předseda a 2 členové výboru
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 4 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly schvaluje organizační strukturu obce ve
složení 2 místostarostové.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly schvaluje organizační strukturu obce ve
složení 1 předseda a 2 členové Finančního výboru, 1 předseda a 2 členové Kontrolního výboru.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6. Volba starosty
Předsedající a volební strana Sdružení občanů Suchohrdly navrhli na funkci starosty obce
Suchohrdly pana Pavla Telekiho. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 7 : Zastupitelé obce Suchohrdly volí do funkce starosty obce Suchohrdly
pana Pavla Telekiho.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – P.Teleki.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Volba místostarostů
Předsedající podal návrh hlasování na funkci prvního místostarosty obce Suchohrdly,
statutárního zástupce, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).
Zastupitelé navrhli pana Ing. Jiřího Žižku.
Návrh usnesení č. 8 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly volí na funkci statutárního místostarosty
obce Suchohrdly pana Ing. Jiřího Žižku.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – Ing.J.Žižka.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Předsedající podal návrh hlasování na funkci druhého místostarosty obce Suchohrdly.

Zastupitelé navrhli pana Ing. Mgr. Jana Kutnera, DiS.
Návrh usnesení č. 9 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly volí na funkci druhého místostarosty obce
Suchohrdly pana Ing. Mgr. Jana Kutnera, DiS.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – Ing.Mgr.J.Kutner, DiS.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8. Zřízení finančního výboru
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 určilo, že finanční výbor bude tříčlenný.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru pana Filipa Holiše.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 10 : Zastupitelstvo obce volí na funkci předsedy finančního výboru pana
Filipa Holiše.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – F.Holiš.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl na členy finančního výboru pana Tomáše Vyskočila a paní Ing. Lenku
Kučerovou.
Návrh usnesení č. 11 : Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Tomáše Vyskočila
a paní Ing. Lenku Kučerovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 – T.Vyskočil, Ing.L.Kučerová.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
9. Zřízení kontrolního výboru
Zastupitelstvo určilo, že kontrolní výbor bude tříčlenný.
Volba předsedy kontrolního výboru.
Předsedající navrhl na předsedy kontrolního výboru pana Františka Kuchaře.
Návrh usnesení č. 12 : Zastupitelstvo obce volí na funkci předsedy finančního výboru pana
Františka Kuchaře.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – F.Kuchař.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl na členy kontrolního výboru pana Pavla Štancla a Davida Bastla.
Návrh usnesení č. 13 : Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Pavla Štancla a
Davida Bastla.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 – P. Štancl, D.Bastl.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(v souladu s §72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a přílohy k nařízení
vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve
znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,) dle předloženého návrhu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 14 : Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce :
- Místostarosta č.1 : 15.000 Kč
- Místostarosta č.2 : 15.000 Kč
- předseda výboru: 3.500 Kč
- člen výboru: 3 000 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000 Kč
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – T.Vyskočil.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly stanoví, že se odměny za jednotlivé
funkce členovi zastupitelstva nesčítají, tudíž členovi zastupitelstva náleží pouze jedna odměna
„ta vyšší částka“ za zastávanou funkci.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – T.Vyskočil.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16 : Zastupitelstvo obce Suchohrdly stanoví, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od prvního dne následujícího měsíce
po složení slibu.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce Suchohrdly
bude odměna náležet od prvního dne následujícího měsíce po složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí (tj. v případě nového zvolení do
funkce místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude
odměna náležet od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do této funkce.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 – T.Vyskočil.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

11. Diskuse
Starosta poděkoval za projevenou důvěru při volbách do Zastupitelstva obce a volbě starosty
obce. Dále seznámil přítomné s investičními akcemi v nadcházejícím období a jejich realizací.
12. Závěr
Starosta obce v 19:46 ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly.
Suchohrdly dne 17.10.2022.

Ověřovatelé: Ing. Jiří Žižka

…………………………

Ing. Lenka Kučerová …………………………

Starosta obce:

…..………………..

