ZÁPIS
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 26. října 2018
Přítomni:

Mgr. Adam Hübner, Pavlína Menclová, Jan Novák, Antonín Kučera, Jaroslav
Zeman, Miroslav Zmrzlý
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

Dosavadní starosta, pan Jaroslav Zeman, zahájil dnešní slavnostní ustavující zasedání v 19:00
hodin a přivítal přítomné. Konstatoval, že se zastupitelstvo sešlo usnášeníschopném počtu, a že
je za zasedání pořizován zvukový záznam pro účely zpracování zápisu. Po svém příchodu
ohlásil pořizování kamerového záznamu pan Jaroslav Zeman ml.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl paní Pavlínu Menclovou a pana Petra
Smutného. Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Pavlína Menclová, Petr Smutný
Zapisovatelka: Pavlína Klížová
2. Slavnostní složení slibu členů zastupitelstva
Pan starosta vyzval zastupitele, aby povstali a po přečtení znění slibu stvrdili slib pronesením
slova „slibuji“ a svým podpisem na jeho písemném vyhotovení. Následně požádal pana
Smutného, aby znění slibu přečetl.
Pan Smutný přečetl zákonné znění slibu: SLIBUJI VĚRNOST ČESKÉ REPUBLICE. SLIBUJI NA
SVOU ČEST A SVĚDOMÍ, ŽE SVOJI FUNKCI BUDU VYKONÁVAT SVĚDOMITĚ, V ZÁJMU
OBCE A JEJÍCH OBČANŮ A ŘÍDIT SE ÚSTAVOU A ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY.
Všichni nově zvolení členové zastupitelstva svůj slib slovem i podpisem stvrdili.
3. Schválení programu
Pan starosta požádal zastupitele o schválení programu dnešního zasedání v navržené podobě.
PROGRAM:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zák. o obcích) a zapisovatele
2) Slavnostní složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zák. o obcích)
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Stránka 1 z 4

c) volba starosty
d) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 zák. o obcích)
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
6) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
7) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zák. o obcích)
8) Závěr
Hlasováním: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

4. Volby starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Pan starosta navrhl schválit na následující volební období jednoho místostarostu.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Pan starosta navrhl schválit volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
c) volba starosty
Pan starosta navrhl za volební stranu ODS kandidáta na pozici starosty obce Jaroslava
Zemana. Protinávrh nebyl podán.
Hlasování: PRO – 4 hlasů (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL
SE – 3 hlasy (Hübner, Novák, Smutný)
d) volba místostarosty
Volební strana „ZA OTEVŘENOU OBEC“ do funkce místostarosty navrhla pana Adama
Hübnera. Pan Hübner přítomným přečetl zdůvodnění své kandidatury a cíle, které si ve své
kandidatuře vytýčil.
Po delší diskusi pan starosta vyzval k hlasování o návrhu strany „ZA OTEVŘENOU OBEC“ na
pozici místostarosty.
Hlasování: PRO – 3 hlasy (Hübner, Novák, Smutný), PROTI – 2 hlasy (Kučera, Zeman),
ZDRŽEL SE – 2 hlasy (Menclová, Zmrzlý)
- Návrh nebyl přijat.
Volební strana „ODS a nezávislí kandidáti“ do funkce místostarosty navrhla pana Antonína
Kučeru. Pan starosta vyzval k hlasování o návrhu strany „ODS a nezávislí kandidáti“.
Hlasování: PRO – 4 hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 3 hlasy (Hübner,
Novák, Smutný), ZDRŽEL SE – 0 hlasů
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 zák. o obcích)
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Pan starosta navrhl schválit pro následující volební období tříčlenné výbory.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
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b) volba předsedy finančního výboru
Volební strana „ZA OTEVŘENOU OBEC“ do funkce předsedy finančního výboru navrhla pana
Jana Nováka. Pan starosta vyzval k hlasování o návrhu strany „ZA OTEVŘENOU OBEC“.
Hlasování: PRO – 3 hlasy (Hübner, Novák, Smutný), PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 4
hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý)
-

Návrh nebyl přijat.

Volební strana „ODS a nezávislí kandidáti“ navrhla do funkce předsedkyně finančního výboru
paní Pavlínu Menclovou. Pan starosta vyzval k hlasování o návrhu strany „ODS a nezávislí
kandidáti“.
Hlasování: PRO – 4 hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 2 hlasy (Novák,
Smutný), ZDRŽEL SE – 1 hlas (Hübner)
Pan starosta vyzval paní Menclovou, aby do 15.12.2018 předložila návrh dalších 2 členů výboru.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Volební strana „ZA OTEVŘENOU OBEC“ do funkce předsedy kontrolního výboru navrhla pana
Petra Smutného. Pan starosta vyzval k hlasování o návrhu strany „ZA OTEVŘENOU OBEC“.
Hlasování: PRO – 3 hlasy (Hübner, Novák, Smutný), PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 4
hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý)
-

Návrh nebyl přijat.

Volební strana „ODS a nezávislí kandidáti“ navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana
Miroslava Zmrzlého. Pan starosta vyzval k hlasování o návrhu strany „ODS a nezávislí
kandidáti“.
Hlasování: PRO – 4 hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 2 hlasy (Novák,
Smutný), ZDRŽEL SE – 1 hlas (Hübner)
Pan starosta vyzval pana Zmrzlého, aby do 15.12.2018 předložil návrh dalších 2 členů výboru.
6. Odměny členů zastupitelstva
Zastupitelé v podkladech k zasedání obdrželi návrh odměn členů zastupitelstva v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v členění dle jednotlivých funkcí s výplatou od 1.11.2018 Pan
starosta vyzval k hlasování o předloženém návrhu.
-

Starosta:
Místostarosta:
Předseda výboru:
Člen výboru:
Člen zastupitelstva:

24 593,- Kč
22 134,- Kč
2 459,- Kč
0,- Kč
1 230,- Kč

Hlasování: PRO – 6 hlasů (Kučera, Menclová, Novák, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 0 hlasů,
ZDRŽEL SE – 1 hlas (Hübner)
7. Jednací řád zastupitelstva
Návrh jednacího řádu zastupitelé obdrželi v podkladech k zasedání. Jednací řád je přílohou
zápisu. Pan starosta vyzval k hlasování.
Hlasování: PRO – 7 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
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8. Závěr
V závěrečné diskuzi:
-

Pan Novák poděkoval občanům za účast na zasedání, pogratuloval novým členům
zastupitelstva ke zvolení a vyjádřil zájem o členství zastupitelů z volební strany ZA
OTEVŘENOU OBEC ve výborech zastupitelstva. Vyzval zastupitele ke vzájemné
toleranci i při odlišných názorech na věc, popřál mnoho sil do práce.

-

Pan Hübner rovněž pogratuloval nově zvoleným členům zastupitelstva.

-

Pan Kučera se připojil ke gratulaci. Spolupráci opozice v uplynulém volebním období
zhodnotil jako negativní nebo pasivní. Vyjádřil víru, že v následném volebním období
bude spolupráce lepší.

-

Pan Zeman vítá slibovaný konstruktivní přístup opozice. Volební kampaň opozice byla
neférová a v minulosti nebyl tento způsob kampaně v naší obci zvykem.

Dnešní zasedání pan starosta ukončil v 19:35.

Ověřovatelé:

Pavlína Menclová

Petr Smutný

Jaroslav Zeman
starosta obce

Zapsala: Pavlína Klížová
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