Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

ZÁPIS
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni:

Ing. Jan Studený – starosta, Mgr. Radovan Křivánek – místostarosta,
Luděk Franz, Ing. Josef Mokren, Vojtěch Pluháček, Petr Polanský,
Pavel Pospíšil, Martin Rolinek, Antonín Sláma, Karel Sláma, JUDr. Jana
Šildbergerová, Rostislav Valeš, MUDr. Petra Vysočanová

Prezenční listina – viz příloha č. 1
1. Úvod
Jednání zahájil dosavadní starosta obce Ing. Jan Studený v 18:04 hod., vzhledem
k počtu přítomných prohlásil zasedání za usnášení schopné. Všichni přítomní byli
informováni, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam. Před zahájením
zasedání bylo členům zastupitelstva obce 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.
Starosta 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 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Říčany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
21. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu starosta 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 o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu
proběhlo tak, že starosta 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 a jejich 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 (viz příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib
ani nesložil slib s výhradou.
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3. Stanovení ověřovatelů zápisu
‒ Starosta navrhl ověřovatele zápisu dle abecedy: p. Luděk Franz, Ing. Josef
Mokren:
Hlasování č. 1 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: p. Luděk Franz)

Usnesení č. 1/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Luďka Franze.
Hlasování č. 2 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: Ing. Josef Mokren)

Usnesení č. 2/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa
Mokrena.
4. Schválení programu jednání
‒ Starosta vyzval zastupitele k doplnění programu. Nikdo z přítomných zastupitelů
neměl návrh na doplnění programu. Zastupitelstvo tedy hlasuje o programu dle
pozvánky (viz příloha č. 3):
Hlasování č. 3 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje program ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva obce dle pozvánky.
5. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho neuvolněného
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Hlasování č. 4 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 4/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje zvolení jednoho
místostarosty.

zdržel se: 0
neuvolněného

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
Starosta dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích.
Hlasování č. 5 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
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c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Návrh na tajnou volbu nebyl podán.
Hlasování č. 6 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
d) Volba starosty
Dosavadní starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
nového starosty. Člen zastupitelstva p. Petr Polanský navrhl zvolit do funkce
starosty Ing. Jana Studeného. Jiné návrhy podány nebyly.
Hlasování č. 7 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: Ing. Jan Studený)

Usnesení č. 7/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany volí starostou obce Ing. Jana Studeného.
e) Volba místostarosty
Starosta navrhl zvolit do funkce místostarosty Mgr. Radovana Křivánka. Jiné
návrhy podány nebyly.
Hlasování č. 8 (přítomno 13 členů ZO):

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: Mgr. Radovan Křivánek)

Usnesení č. 8/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany volí místostarostou obce Mgr. Radovana Křivánka.
6. Zřízení výborů obce, stanovení počtu členů, volba předsedů a dalších členů
a) Finanční výbor
Určení počtu členů finančního výboru, volba předsedy a členů:
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, který bude mít 3 členy.
Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování č. 9 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 9/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany zřizuje tříčlenný finanční výbor.

zdržel se: 0

Starosta navrhl, aby předsedou finančního výboru byl p. Antonín Sláma. Jiný
návrh podán nebyl.
Hlasování č. 10 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: p. Antonín Sláma)

Usnesení č. 10/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje předsedou finančního výboru p. Antonína
Slámu.
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Starosta navrhl, aby členy finančního výboru byli: p. Martin Rolinek, Ing. Jaroslava
Závodníková. Jiné návrhy podány nebyly.
Hlasování č. 11 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: p. Martin Rolinek)

Usnesení č. 11/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje tyto členy finančního výboru: p. Martin
Rolinek, Ing. Jaroslava Závodníková.
b) Kontrolní výbor
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, který bude mít 3
členy. Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování č. 12 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 12/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany zřizuje tříčlenný kontrolní výbor.

zdržel se: 0

Starosta navrhl, aby předsedkyní kontrolního výboru byla JUDr. Jana
Šildbergerová. Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování č. 13 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržela se: JUDr. Jana Šildbergerová)

Usnesení č. 13/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje předsedkyní kontrolního výboru JUDr. Janu
Šildbergerovou.
Starosta navrhl, aby členy kontrolního výboru byli: p. Rostislav Valeš, Bc. Adam
Vyplel. Jiné návrhy podány nebyly.
Hlasování č. 14 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: p. Rostislav Valeš)

Usnesení č. 14/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje tyto členy kontrolního výboru: p. Rostislav
Valeš, Bc. Adam Vyplel.
c) Další výbory
‒ Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo stavební výbor, který bude mít 7 členů.
Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování č. 15 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 15/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany zřizuje sedmičlenný stavební výbor.

zdržel se: 0

Starosta navrhl, aby předsedou stavebního výboru byl p. Luděk Franz. Jiný návrh
podán nebyl.
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Hlasování č. 16 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: p. Luděk Franz)

Usnesení č. 16/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje předsedou stavebního výboru p. Luďka
Franze.
Starosta navrhl, aby členy stavebního výboru byli: Ing. Josef Mokren, Bc. Adam
Vyplel, p. Petr Polanský, Ing. Zdeněk Des, paní Marta Kafoňková, p. Josef Zounek.
Jiné návrhy podány nebyly.
Hlasování č. 17 (přítomno 13 členů ZO): pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

(zdrželi se: p. Petr Polanský, Ing. Josef Mokren)

Usnesení č. 17/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje tyto členy stavebního výboru: Ing. Josef
Mokren, Bc. Adam Vyplel, p. Petr Polanský, Ing. Zdeněk Des, paní Marta
Kafoňková, p. Josef Zounek.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši
650,- Kč. Starosta dále navrhl měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
obce ve výši 7500,- Kč a dále měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru
ve výši 700,- Kč. Všechny odměny budou poskytovány ode dne 29. 10. 2018.
Odměny se nebudou kumulovat, je platná vždy ta nejvyšší.
Hlasování č. 18 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 650,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
Hlasování č. 19 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: Mgr. Radovan Křivánek)

Usnesení č. 19/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 7500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasování č. 20 (přítomno 13 členů ZO): pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

(zdrželi se: p. Luděk Franz, p. Antonín Sláma)

Usnesení č. 20/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy výboru obce ve výši 700,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
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Hlasování č. 21 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 21/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
8. Delegování zástupců obce do svazků obcí
a) Volba tří členů předsednictva svazku:
Starosta navrhl, aby členy předsednictva Svazku obcí Říčany-Ostrovačice byli Ing.
Jan Studený, Mgr. Radovan Křivánek a p. Petr Polanský.
Hlasování č. 22 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 22/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje tyto členy předsednictva Svazku obcí ŘíčanyOstrovačice: Ing. Jan Studený, Mgr. Radovan Křivánek a p. Petr Polanský.
b) Volba dvou členů kontrolního výboru svazku:
Starosta navrhl, aby členy kontrolní komise Svazku obcí Říčany-Ostrovačice byli
Ing. Jaroslava Závodníková a p. Martin Rolinek.
Hlasování č. 23 (přítomno 13 členů ZO): pro: 12

proti: 0

zdržel se: 1

(zdržel se: p. Martin Rolinek)

Usnesení č. 23/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje tyto členy kontrolní komise Svazku obcí
Říčany-Ostrovačice: Ing. Jaroslava Závodníková a p. Martin Rolinek.
9. Rozpočtová opatření č. 7. a 8.
‒ Na základě plánovaných investičních akcí zastupitelstvo hlasuje o schválení
rozpočtových opatření č. 7 a 8 (viz přílohy č. 4 a 5).
Hlasování č. 24 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 24/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

zdržel se: 0

Hlasování č. 25 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
Usnesení č. 25/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

zdržel se: 0

10. Ostatní
‒ Komise pro veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č. 3-15 navrhuje starosta jmenování komise pro
posouzení a hodnocení nabídek:
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Hlasování č. 26 (přítomno 13 členů ZO): pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 26/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany jmenuje členy hodnotící komise pro výběrová řízení
ve složení: Luděk Franz, Mgr. Radovan Křivánek, Petr Polanský, Ing. Jan Studený,
Martin Rolinek.
‒

Svatby: Starosta požádal zastupitele o jmenování náhradníků pro vykonávání
svatebních obřadů v případě nepřítomnosti starosty i místostarosty:
Hlasování č. 27 (přítomno 13 členů ZO): pro: 11

proti: 0

zdržel se: 2

(zdrželi se: p. Petr Polanský, JUDr. Jana Šildbergerová)

Usnesení č. 27/I/2018:
Zastupitelstvo obce Říčany schvaluje náhradníky pro vykonávání svatebních
obřadů: p. Petr Polanský, JUDr. Jana Šildbergerová.
‒ Pozvánka: Starosta pozval všechny přítomné na „Rozsvícení vánočního stromu“,
které se uskuteční 2. prosince 2018 od 18.00 hodin v parku.
11. Připomínky občanů
‒

Bez připomínek

12. Diskuze
‒

Bez připomínek

13. Závěr
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce ukončil starosta v 18:30 hod.
Seznam příloh:
příloha č. 1:
příloha č. 2:
příloha č. 3:
příloha č. 4:
příloha č. 5:

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 8

Ověřovatelé:

p. Luděk Franz:

........................................................

Ing. Josef Mokren:

........................................................
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Starosta:

Ing. Jan Studený:

........................................................

Místostarosta:

Mgr. Radovan Křivánek:

........................................................

Zápis byl vyhotoven dne:

30. října 2018
razítko obce
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