
Obec Slapy
Zastupitelstvo obce Slapy

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slapy,

konaného dne 2.11.2018, od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Slapy  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno
v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Františkem Neužilem („dále jako „před-
sedající“). 

Před  zahájením  zasedání  bylo  členům  zastupitelstva  obce  (při  prezenci)  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.

§ 53 

Osvědčení o zvolení 

Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce osvědčení o zvolení,  a to nejpozději  do
prvního zasedání zastupitelstva. V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační
úřad do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60) osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí stano-
veném podle § 45 odst. 3 a 4.

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, ko-
nalo 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 Slapy zve-
řejněna  v souladu  se  zákonem  po  dobu  nejméně  7  dní,  a  to  od  24.10.2018  do
2.11.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

128/2000 Sb. - obecní zřízení

 
§ 91 

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání
návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže
byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o po -
sledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla
dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavují-
cím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce. 

 
(2) Jestliže se ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce nekonalo ve lhůtě podle odstavce 1, svolá je

po uplynutí této lhůty Ministerstvo vnitra, ledaže soud vyhověl návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování. Infor-
maci o svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce zveřejní Ministerstvo vnitra v rozsahu stanoveném v § 93 po dobu v
tomto ustanovení stanovenou na své úřední desce. 

 
§ 93 

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Infor-
maci vyvěsí na úřední desce  3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci
uveřejnit způsobem v místě obvyklým. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
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1) konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech
členů zastupitelstva), omluven Jiří Pešek, že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).

§ 92 

 

 
(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahá-

jení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukon-
čí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1
nebo 2.

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupi-
telstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy za-
stupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zá-
nik 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 předsedající 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 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 (příloha č. 2) 

§ 69 
(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. 
(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zú-

častní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědo-
mitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

491/2001 Sb. - o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů  

§ 55 
Vznik a zánik mandátu 

(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. 
(2) Mandát zaniká 

a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou, 
b) dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdr-
ží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě Praze
primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít
zpět, 
c) úmrtím člena zastupitelstva obce, 
d) dnem voleb do zastupitelstva obce, 
e) dnem sloučení obcí nebo připojení obce k jiné obci.28) 

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 2 zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to příslušné zastupitel-
stvo, z důvodů 
a) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva obce odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 
b) že člen zastupitelstva obce přestal být volitelný (§ 5), 
c) neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2. 

(4) Nevysloví-li zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 3, ředitel krajského úřadu
požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději  do 21 dnů od doručení této žádosti.
Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. 

(5) Úkoly ředitele krajského úřadu podle odstavce 4 plní u Zastupitelstva hlavního města Prahy ministr vnitra. 
(6) V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2, která nastane dnem zvolení členem zastupitelstva obce, nevy-

sloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva obce,
aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva
obce nepředloží do 3 měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému starostovi nebo primátorovi doklad o tom, že důvod nesluči-
telnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle odstavců 3 a 4. 

(7) Usnesení zastupitelstva obce podle odstavce 3 nebo rozhodnutí ředitele krajského úřadu podle odstavce 4 anebo
rozhodnutí ministra vnitra se neprodleně zašle tomu, kdo je proti takovému usnesení nebo rozhodnutí oprávněn domáhat se
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ochrany u soudu podle § 59 odst. 3. Současně se toto usnesení nebo rozhodnutí vyvěsí na úřední desce příslušného obecního
úřadu. Za doručené se usnesení nebo rozhodnutí považuje sedmým dnem ode dne vyvěšení. 

(8) Mandát člena zastupitelstva obce podle odstavců 3 a 4 zaniká dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu
soudu podle § 59 odst. 3, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení nebo rozhodnutí podle odstavce 7
zrušeno. 

Žádný  přítomný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejně-
nou na úřední desce a navrhl změnu programu v tomto znění: 

Doba konání: 2.11.2018 od 19:00 hodin

Navržený  
program:

1. Kontrola a předání osvědčení o zvolení a slib nově zvolených členů
zastupitelstva 

2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zá-

kona o obcích) a zapisovatele
4. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vyko-

návat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a výboru pro kulturu, sport
a občanské záležitosti 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  pro 
kulturu, sport a občanské záležitosti 

b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy výboru pro kulturu, sport a občanské záleži-

tosti
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupi-
telstva (§ 72 zákona o obcích)

7. Schválení podpisových práv  
8. Zvolení určeného zastupitele ke zpracování návrhu územního plánu dle

§ 49 zákona č. 183/2006 Sb 

§ 72 
(1) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce odměnu. Odměna se poskytuje ode dne

zvolení do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva obce uvolněni, nejdříve
však ode dne, od kterého ji zastupitelstvo obce jako takovou funkci určilo. 

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se
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odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kte -
rým odměnu stanovilo. 

(3) V usnesení podle odstavce 2 zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za
měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným
členům zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy.
Usnesení podle odstavce 2 pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. 

(4) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, poskytuje obec odměnu v rozmezí od
0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.
Pokud zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, odměnu nestanovilo, ná-
leží mu ode dne zvolení do funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. 

 
(5) Odměna se členovi zastupitelstva obce poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen

po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po
které funkci v daném měsíci vykonával. 

(6) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karan-
tény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj, odměna mu nená-
leží, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(7) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od čtvrtého do čtrnáctého kalendářního dne do-
časné pracovní neschopnosti nebo od prvního do čtrnáctého kalendářního dne karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné tři -
cetiny odměny. Pro účely stanovení výše odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví obdobným
způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění51). 

(8) Odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle právních předpisů o nemo-
cenském pojištění snižuje na polovinu. Odměna ve snížené výši stanovená podle odstavce 7 a podle věty první za jednotlivý
kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

K návrhu programu byla vznesena připomínka doplnit program o volbu členů VKSOZ
kromě toho to návrhu nebyly další návrhy na doplnění. 

Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení zastupitelstva o změně programu bylo schváleno. (usnesení č. 1)

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající  navrhl  návrhovou  komisi  ve  složení  František  Vosmík,  Ing.  Hana
Hušbauerová, Jitka Sluková, ověřovatele zápisu Janu Duškovou a Ing. Antonína Buri-
ánka a zapisovatelem JUDr. Miloslava Jandu.  K návrhu nebyly vzneseny žádné proti-
návrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Slapy  schvaluje  volbu návrhové  komise  ve  složení  František
Vosmík, Ing. Hana Hušbauerová, Jitka Sluková, ověřovatele zápisu Janu Duškovou
a ing. Antonína Buriánka a zapisovatele JUDr. Miloslava Jandu.

Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení zastupitelstva o volbě návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele bylo 
schváleno. ( usnesení č. 2) 

Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů: 

Návrhová komise přednesla návrh, aby zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho místosta-
rostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o počtu místostarostů bylo schváleno (usnesení č.3).

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

Návrhová komise přednesla návrh, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

§ 71 

(1) Funkci člena zastupitelstva obce vykonávají 
a) členové zastupitelstva obce zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo obce určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitel-
stva obce uvolněni, (dále jen "uvolněný člen zastupitelstva obce"), 
b) ostatní členové zastupitelstva obce (dále jen "neuvolněný člen zastupitelstva obce"). 

(2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu; rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění pod-
le zvláštních právních předpisů50), uhradí obec zaměstnavateli. 

(3) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti  s výkonem funkce paušální částkou.
Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout
v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce. 

 
(4) Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar,

a to ani po skončení výkonu funkce. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o tom, že pro  výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodo-

bě uvolněn bylo schváleno ( usnesení č. 4 ).

§ 84 

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající  konstatoval,  že nestanoví-li zastupitelstvo jinak,  probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupi-
telstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdá-
ny  do  připravené  hlasovací  urny,  následně  budou  předsedajícím  spočítány  a pří-
padným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předse-
dající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.

Návrhová komise přednesla návrh o tom, aby bylo hlasováno o způsobu volby starosty
a místostarosty veřejným hlasováním:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty po-



stupem uvedeným návrhovou komisí. 
Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o způsobu volby starosty a místostarosty bylo schváleno. (usnesení č. 5).

Předsedající  dále  upozornil,  že nejdříve  bude volen starosta  a po jeho zvolení,  pří-
padně  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: 

Předsedající vyzval návrhovou komisi a k podávání návrhů na obsazení funkce sta-
rosty.  Návrhová komise obdržela pouze jeden návrh na obsazení funkci starosty a to
ing. Františka Neužila. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dalších
návrhů. Žádné další návrhy nebyly podány. Návrhová komise navrhuje zvolit do funk-
ce starosty ing. Františka Neužila. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy volí starostou ing. Františka Neužila
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0  Zdrželi se 1 (ing. František Neužil)
Usnesení o volbě starosty bylo schváleno (usnesení č.6).

Po zvolení starosty převzal nový starosta vedení zasedání (dále veden jako „předseda-
jící“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

Předsedající vyzval návrhovou komisi a k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Návrhová  komise  obdržela  jeden  návrh  na  obsazení  do  funkce  místostarosty  a  to
JUDr. Miloslava Jandu. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dalších
návrhů. Žádné další návrhy nebyly podány. Návrhová komise navrhuje zvolit do funk-
ce místostarosty JUDr. Miloslava Jandu . 
.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Slapy volí místostarostou obce JUDr. Miloslava Jandu 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 1  (Janda)
Usnesení o volbě místostarosty bylo schváleno a kandidát byl do funkce místosta-
rosty zvolen.(usnesení č. 7).

* * *

Bod II - Zřízení finančního a  kontrolního výboru a výboru  pro kulturu, sport a ob-
čanské záležitosti:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

§ 117 



(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají
výbory zastupitelstvu obce. 

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti

jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je de-
leguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; 18) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu
všech členů výboru. 

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120). 

§ 84 
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1). 
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit
počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich
předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, 
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce
členů výborů, 

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 určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pou-
ze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy  kontrolního  nebo  finančního  výboru  nemůže  být  starosta,  místostarosta,
tajemník  obecního  úřadu  ani  osoby  zabezpečující  rozpočtové  a  účetní  práce  na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající vyzval návrhovou komisi a k podávání návrhů na zřízení výborů a počet
jejich členů. Návrhová komise navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kont-
rolní výbor a výbor pro kulturu, sport a občanské záležitosti. Výbory finanční a  kont-
rolní budou tříčlenné, výbor pro kulturu, sport a občanské záležitosti bude pětičlenný
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kultu-
ru,  sport  a  občanské  záležitosti.  Výbory  finanční  výbor,  kontrolní  výbor  budou
tříčlenné, výbor pro kulturu, sport a občanské záležitosti bude pětičlenný
Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, a výboru pro kulturu, 
sport a občanské záležitosti (usnesení č. 8).

Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající  vyzval  návrhovou komisi  a  k podávání  návrhů na  funkci  předsedy fi-
nančního výboru. Návrhová komise obdržela pouze jeden návrh na funkci předsedy fi-
nančního výboru a to Františka. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
dalších  návrhů. Žádné další návrhy nebyly podány.  Návrhová komise navrhuje zvolit
do funkce předsedy finančního výboru Františka Domese.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy volí předsedou finančního výboru Františka Domese 

Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 1 (František Domes)
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Usnesení o volbě předsedy finančního výboru bylo schváleno (usnesení č.9).

Volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval návrhovou komisi a k podávání návrhů na funkci předsedy kont-
rolního  výboru.  Návrhová komise  obdržela  pouze  jeden návrh  na  funkci  předsedy
kontrolního výboru a to ing. Antonína Buriánka. Předsedající vyzval členy zastupitel-
stva k přednesení dalších  návrhů. Žádné další návrhy nebyly podány. Návrhová komi-
se navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru ing. Antonína Buriánka. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy volí předsedou kontrolního výboru 

Výsledek hlasování:   Pro  9  Proti 0 Zdrželi se 1 (Buriánek)
Usnesení o volbě předsedy kontrolního výboru bylo schváleno (usnesení č. 10).

Volba předsedy sociální a kulturní výboru: 

Předsedající vyzval návrhovou komisi a k podávání návrhů na funkci předsedy výboru
pro kulturu, sport a občanské záležitosti. Návrhová komise obdržela jeden návrh na
předsedu výboru pro kulturu, sport a občanské záležitosti a to Jiřího Sušanku.  Předse-
dající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dalších návrhů. Žádné další návrhy ne-
byly podány. Návrhová komise navrhuje hlasovat o volbě předsedy sociálně  kulturní-
ho výboru  v pořadí jak byly  kandidáti navrženi. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy volí předsedou kulturního výboru 
 
Výsledek hlasování:   Pro 9  Proti 0 Zdrželi se 1 (Jiří Sušanka)
Usnesení o volbě předsedy sociální a kulturního výboru bylo schváleno (usnesení 
č. 11).

Volba členů finančního, kontrolního a sociálně kulturní výboru: 

Předsedající vyzval návrhovou komisi a k podávání návrhů na funkce  členů kontrolní-
ho výboru ,finančního a sociálně kulturního výboru.   Návrhová komise předložila ná-
vrhy na tyto členy finančního výboru František Vosmík, ing. Tomáš Rosenberg. Návr-
hová komise předložila  návrhy na tyto členy kontrolního výboru:  Jiří  Pešek,  Jana
Dušková. Návrhová komise navrhla, aby o  členy výboru pro kulturu, sport a občanské
záležitosti  byli  ing.  Hana Hušbauerová,  Jitka  Sluková,  ing.  Jana Lutonská a  Pavel
Hynek. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení dalších  návrhů. Žádné
další návrhy nebyly podány.  Návrhová komise předložila návrhy na tyto členy fi-
nančního výboru František Vosmík, ing. Tomáš Rosenberg, kontrolního výboru Jiří
Pešek, Jana Dušková a výboru pro kulturu, sport a občanské záležitosti byli ing. Hana
Hušbauerová, Jitka Sluková, ing. Jana Lutonská a Pavel Hynek. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy volí členy finančního výboru Františka Vosmíka a ing.
Tomáše Rosenberga 
Výsledek hlasování:   Pro 10.  Proti 0 Zdrželi se 0 



Usnesení o volbě člena finančního výboru  bylo schváleno (usnesení č. 12).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Slapy  volí  členy  kontrolního  výboru  Jiřího  Peška,  Janu
Duškovou
 Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0 Zdrželi 0 
Usnesení o volbě členů  kontrolního výboru  bylo schváleno (usnesení č. 13 ).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy volí členy výboru pro kulturu, sport a občanské záležitosti 
i ing. Hanu Hušbauerovou, Jitku Slukovou, ing. Janu Lutonskou a Pavla Hynka
Výsledek hlasování:   Pro 10.  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o volbě člena finančního výboru bylo schváleno (usnesení č. 14).

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Návrhová komise navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zá-
kona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků,  v platném znění,  poskytována měsíční  odměna ve výši:  neuvolněný
člen zastupitelstva 500,- Kč,  neuvolněný člen zastupitelstva člen výboru 1.000,- Kč, neu-
volněný  člen  zastupitelstva  předseda  výboru  1.500,-  Kč  neuvolněný  člen  zastupitelstva
místostarosta 20.000,- Kč  a to ode dne 2.11.2018 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví  měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 500,-
Kč měsíčně, neuvolněným členům zastupitelstva členům výboru 1.000 ,- Kč, neu-
volněným členům zastupitelstva,  předsedům výborů ve výši  1.500.,-Kč  a neu-
volněnému členu zastupitelstva místostarostovi 20.000,- Kč . Odměna bude po-
skytována ode dne přijetí tohoto usnesení to je od dne 2.11.2018.

Výsledek hlasování:   Pro 10   Proti 0   Zdrželi se 0
Usnesení o stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného  člena zastupitelstva,
neuvolněného  člena  výboru,  neuvolněného   předsedy  výboru  a  neuvolněného
místostarosty bylo schváleno (usnesení č. 15).

§ 74
(1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství53  )  , může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit
odměnu až o 2000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a
prováděcího právního předpisu. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní po-
licie54  )  , může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti této činnosti zvýšit odměnu až o 2000 Kč
nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního
předpisu.
(2) V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za tu z jeho
funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.
(3) V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta od-
měna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon
funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce
anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny
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podle věty první, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nej-
vyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

Návrhová komise  dále navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3  záko-
na o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem
zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce , v  případě souběhu
výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta
odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
odměna podle § 74 odst. 3 věta první zákona o obcích. 
Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení  o  odměně  neuvolněnému  členovi  zastupitelstva  při  souběhu  výkonu
funkcí bylo schváleno (usnesení č. 16). 

Návrhová  komise  navrhuje,  aby  zastupitelstvo  obce  schválilo  zřízení  podpisové  práva
k běžným účtům  obce pro nově zvolené  zastupitele  obce  ing. Františka Neužila,  JUDr. Mi-
loslav Jandu, ing. Tomáše Rosenberga a  Františka Domese.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje zřízení podpisového práva pro JUDr. Miloslava
Jandu, ing. Františka Neužila, Františka Domese, k běžným účtům obce vedených u
Komerční banky a.s. č.ú. 3223111/0100  a 43-7298640247/0100  a k běžnému účtu
vedenému u České národní banky č.ú. 94-4816111/0710
Výsledek hlasování:   Pro 10  Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o zřízení podpisového práva bylo schváleno (usnesení č. 17). 

7. zvolení určeného zastupitele ke zpracování návrhu územního plánu dle § 49 zákona č.
183/2006 Sb.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje starostu ing. Františka Neužila jako určeného zastupitele pro zpra-
cování návrhu pokynů pro zpracování územního plánu.
 
Výsledek hlasování:   Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení o zvolení určeného zastupitele bylo schváleno (usnesení č.18).

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19,25 hod

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina



2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 2.11.2018

Zapisovatel:  JUDr. Miloslav Janda

Ověřovatelé:             Jana Dušková   dne  ……….........................................

          
          ing. Antonín Buriánek             dne ……..............................................

Starosta:                    ing. František Neužil dne ……..............................................

Místostarosta:           JUDr. Miloslav Janda dne …………………………………..



Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slapy dne 2.11.2018 – Prezenční listi-
na

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Ing. Antonín Buriánek

Jiří Pešek

Ing. Tomáš Rosenberg,Ph.D.

František Domes

Ing. Hana Hušbauerová 

Ing. František Neužil

JUDr. Miloslav Janda

František Vosmík 

Jana Dušková

Jitka Sluková 

Jiří Sušanka





Příloha č. 2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slapy dne 10.11.2010 – Listina 
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

S l i b
člena zastupitelstva obce.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vyko-
návat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zá-
kony České republiky“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění].

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Ing. Antonín Buriánek

Jiří Pešek

Ing. Tomáš Rosenberg, Ph.D.

Jana Dušková

Ing. Hana Hušbauerová

Ing. František Neužil

JUDr. Miloslav Janda

František Vosmík 

Jitka Sluková

František Domes

Jiří Sušanka

V obci Slapy, 02.11.2018
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