
Obec Dlouhá Stráň
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň,

konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitel tva

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň (dále též jako "zastupitelstvo") bylo
zahájeno v 17.00 hodin dosavadním starostou obce panem Jiřím Perďochem .

Před zahájením zasedání byla provedena kontrola 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 zněni , u všech zvolených členů
zastupitelstva obce.

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona Č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném zněni, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni .Lhůta uplyne dne 10.11.2014,
žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Dlouhá Stráň zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 07.11.2014. Současně byla zveřejněna i na
"elektronické úředni desce".

Dle prezenčni listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dosavadní starosta
konstatoval, že jsou přítomní 4 členové zastupitelstva. Důvodem nepřítomnosti 5 člena
zastupitelstva je rezignace pana Jana Trýsky, kterou pan starosta obdržel dne
7.11.2014. Zastupitelstvo je usnášení schopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích.

* * *
ložení slibu členy zastupitelstva

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzývám přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu upozorňuji přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle
§55 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.

Složeni slibu proběhlo tak, že paní zapisovatelka přečetla 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 Dlouhá Stráň a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzvala přítomné
členy zastupitelstva ke složeni slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem na
připraveném archu, (příloha č. 2) aby tento slib stvrdili .



Žádný člen zastupitelstva neodmitl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

* * *

Určení ověřovatelu a zapisovatele

Dosavadni starosta navrhl určit
ověřovatelé zápisu a to Renatu Skácelovou a Vlastu Kostelanskou
dále zapisovatelem pověřil Helenu Bartošákovou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Proběhlo hlasováni .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň určuje ověřovatelé zápisu: Renátu Skácelovou
a Vlastu Kostelanskou

a zapisovatelem: Helenu Bartošákovou

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti OZdrželi se O
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *
'chválení programu:

Dosavadní starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředni desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň 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) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

* * *
Bod 1 - volba tarosty a místostaro ty:

Určení počtu místostaro tů:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Dosavadní starosta dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná ve smyslu § 72 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň v souladu určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti OZdrželi se O
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby tarosty a místostarosty:

Dosavadní starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místo starosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou dosavadním starostou
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Dosavadní starosta vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na
změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň schvaluje veřejný způsob volby starosty a
mistostarosty postupem uvedeným dosavadním starostou.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti OZdrželi se O
Usnesení Č. 5 bylo schváleno.



Dosavadní starosta dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Dosavadní starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Vlasta Kostelanská navrhla zvolit do funkce starosty Jiřího
Perd'ocha a člen zastupitelstva : Renáta Skácelová navrhla do funkce starosty Renátu
Skácelovou . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň volí starostou Jiřího Perd'ocha.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 1 Zdrželi se O
Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání .

avrhování kandidátů na funkci místo tarosty a volba mí tostarosty:

Zvolený starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Sám starosta Jiří Perd'och navrhl zvolit do funkce místostarosty Miroslava Prchlíka
dále člen zastupitelstva Renáta Skácelová navrhla na funkci místostarosty paní Renátu
Skácelovou . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň volí místostarostou Miroslava Prchlika
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 1 Zdrželi se O
Usnesení Č. 7 bylo schváleno.

* * *

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Starosta úvodem tohoto bodu informovalo povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo 1)zákona o obcích neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru který musí být lichý dle § 117 odst. 3 zákona
o obcích, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy . Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může
být jen člen zastupitelstva . Členy kontrolního a finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.



Starosta navrhl aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou třičlenné.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního a kontrolního:

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
a kontrolního výboru . Byly podány následující návrhy: Sám starosta Jiří Perd'och
navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Skácelovou Renátu dále byl
podán návrh panem starostou Jiřím Perd'ochem na funkci předsedy kontrolního výboru
: Vlastu Kostelanskou . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň volí předsedou finančního výboru Skácelovou
Renátu
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň volí předsedou kontrolního výboru Kostelanskou
Vlastou
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se 4
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního:

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Sám starosta Jiří Perd'och
navrhl zvolit členem finančního výboru Moniku Janáčkovou a Jaroslava Bila.
Dále pan starosta Jiří Perd'och navrhl zvolit členem kontrolního výboru
Drahomíra Babniče a Josefa Záhorce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň volí členy finančního výboru Moniku Janáčkovou
a Jaroslava Bila
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 11 bylo schváleno.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň volí členy kontrolního výboru Drahomíra
Babniče a Josefa Záhorce
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení Č. 12 bylo schváleno.

* * *
Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněnvch členu zastupitel tva: *)

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění byla poskytována měsíční odměna ve stávající výši a
to:
- členům ZO s výkonem předsedy výboru je přiznána odměna 1.160,-- Kč
- místo starostovi je přiznána odměna 8.813,-- Kč
- neuvolněnému starostovi je přiznána odměna 15.800,-- Kč
a to ode dne 07.11.2014 dle § 77 odst. 2 zákona o obcích. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná
stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň v souladu s § 72 a §84 odst. 2 písmo n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši J.160,-Kč měsíčně pro ZO s výkonem předsedy výboru , odměnu za výkon

funkce mistostarosty ve výši 8.813,--Kč měsíčně a odměnu za výkon funkce
neuvolněného starosty ve výši 15.800,--Kč . Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti O Zdrželi se O
Usnesení Č. 13 bylo schváleno.

* * *
Bod IV - Di kuse

1.) Pan starosta si vzal slovo a připomenul všem přítomným občanům že ve dnech
14. a 15. 11.2014 zde v obci Dlouhá Stráň bude kominická firma a bude provádět kontrolu a
čištění komínů .
2.) Dále upozornil a zároveň poprosil občany o doplnění boxu pro malé elektrospotřebiče.
Když tento box nebude alespoň 1x za rok vyvezen bude obci zrušena smlouva s firmou ,
která tento box zajišťuje.
3.) Pan Luňák Dan vznesl dotaz na pana starostu Jiřího Perďocha , proč kandidoval na
starostu, když údajně slyšel, že už kandidovat na další volební období nebude. Pan starosta
odpověděl, že toto zvažoval, ale na základě podpory obyvatel nakonec jeho rozhodnutí bylo
kladné.
4.) Pan Záhorec Josef vznesl dotaz na nynější zastupitelstvo , zda v tomto složení mohou
pracovat. Tento dotaz směroval na pana místostarostu Miroslava Prchlíka . Proč podpořil pana



starostu Jiřího Perďocha , když údajně ho podpořit nechtěl . Odpověď zněla tak , že toto
tvrzení nevyvrací, jelikož se domníval, že situace která tady v obci v současné době je , tak
by jeho nesouhlas se starostou mohl tuto situaci zvrátit. Ale na základě dění posledních dnů
před ustavujícím zasedáním ZO se jeho názor změníl ve prospěch starosty Jiřího Perďocha,
kdy usoudil, že neklid v obci nenastane ani v případě nesouhlasu s Jiřím Perďochem .
5.) Paní Renata Skácelová se zapojila do diskuse: Její strana získala jeden mandát do
zastupitelstva a přesto nebyla přizvána k žádnému jednání před ustanovujícím zasedání. Na
schůzce zastupitelů v pondělí dne 03.11.2014, kde byla přizvána se jí nelíbil průběh a navíc
došlo ke změně závěru, o kterém už nebyla informována. Nabídla se do funkce starosty nebo
mistostarosty. a tuto nabídku jí bylo řečeno že do těchto funkcí nemá praktické zkušenosti
a na kandidátku si vybrala špatné kandidáty .
6.) Pan Libor Varyš se do diskuse zapojil, že paní Skácelová Renata měla nejmíň hlasů a i to
je důvod proč by to mělo být asi jinak než si paní Renata Skácelová představovala.
7.) Paní Jitka Varyšová se přiklání k panu Varyšovi , i když nesnížuje schopnosti paní Renaty
Skácelové.
8.) Dále paní Vlasta Kostelanská pronesla, že je ráda přítomností paní Renaty Skácelové
v zastupitelstvu , ale k funkci starosty a místostarosty paní Renaty Skácelové si myslí , že
prací v zastupitelstvu může nabýt dalších a větších zkušeností a v dalším volebním období by
neměl být problém.
9.) Pan starosta Jiří Perďoch řekl k volebnímu programu paní Renaty Skácelové, že není
problém jej akceptovat pokud občané budou pro.
10.) Pan starosta Jiří Perďoch na závěr poděkoval členům zastupitelstva ke zvolení do funkce
starosty a také všem voličům, kteří jej po celou dobu tohoto volebního klání podporovali .
Pevně věří , že spolu s nově zvolenými zastupiteli najdou společnou cestu ku prospěchu
všech spoluobčanů této obce.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.40 hod

Přílohy zápi u:
I) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. I zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 07.11.2014

Zapisovatel: Helena Bartošáková

Ověřovatelé: Renata Skácelová dne J~:.~.~:..~.?~.~ ~~_

Starosta: Jiří Perďoch

dne ~~ q.~.!-:9.~ .

dne4~.111:91~u:~~
-::=:--::::,

Vlasta Kostelanská

Razítko obce:
(neni povinné)
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