Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne : 17.10. 2022
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
7 členů zastupitelstva obce - viz prezenční listina
45 občanů obce
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.30 hodin.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění.
V 17.30 hodin dosavadní starostka obce Bc. Eva Tořová konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno, přítomná je nadpoloviční většina všech nově zvolených zastupitelů, všech 7 členů, a
a zasedání řídila.
Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali prezenční listinu a po složení slibu
převzali podklady k výplatě odměn zastupitelů.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.

1. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
1/01 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Jan Klepáč a Robert Lang.

/7 - 0 - 0/

2. Program
2/01 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva a Stanovení odměn za výkon funkce finančního a
kontrolního (nečlenů zastupitelstva obce).
/4 - 0 - 3/
P. Kroczek Kašíková se otázala proč je program doplněný.
Starostka odpověděla, že doplnění je naprosto v pořádku, lze to takto, jako u každého jiného
zasedání, je to ověřeno.
P. Klepáč uvedl, že se zdrží, jelikož nebyl seznámen s podklady pro odměňování.

Volba starosty a místostarosty

3/01 ZO schvaluje jednoho místostarostu obce.

/7 - 0 - 0/

4/01 ZO schvaluje funkci starosty obce jako funkci dlouhodobě uvolněnou.

/7 - 0 - 0/

5/01 ZO schvaluje funkci místostarosty obce jako funkci neuvolněnou.

/7 - 0 - 0/

6/01 ZO schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

/7 - 0 - 0/

7/01 ZO schvaluje starostou obce Roberta Langa.

/3 - 0 - 4/
(zdržel se: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato
8/01 ZO schvaluje starostkou obce Bc. Evu Tořovou.

/4 - 3 - 0/
(proti: Klepáč, Milfait, Kroczek Kašíková)

Volba starosty: návrh – Eva Tořová.
P. Klepáč podal druhý návrh – Robert Lang.
O protinávrhu bylo hlasováno přednostně.

9/01 ZO schvaluje místostarostkou obce Petru Kroczek Kašíkovou.

/3 - 4 - 0/
(proti: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato
10/01 ZO schvaluje místostarostou obce Rudolfa Frantu.

/4 - 3 - 0/
(proti: Klepáč, Milfait, Kroczek Kašíková)

Volba místostarosty. Návrh – Rudolf Franta.
P. Milfait podal druhý návrh – Petra Kroczek Kašíková.
O protinávrhu bylo hlasováno přednostně.

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru

11/01 ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru a oba výboru budou tříčlenné, (tj.
předseda a dva členové).
/7 - 0 - 0/

12/01 ZO schvaluje předsedou finančního výboru Petru Kroczek Kašíkovou.

/3 - 3 - 1/

(proti: Franta, Lang, Tořová, zdržel se: Kubala)

usnesení nebylo přijato

13/01 ZO schvaluje předsedou finančního výboru Jaroslava Kubalu.

/4 - 3 - 0/
(proti: Klepáč, Milfait, Kroczek Kašíková)

p. Kroczek Kašíková upozornila na možný střet zájmů, když předseda finančního výboru a účetní obce
jsou v příbuzenském poměr
po dotazu starostky upřesnila, že jeho otec a účetní jsou bratranec a sestřenice
starostka uvedla, že dle jejího mínění tomu tak není, ale prověří to.
Starostka obce upozornila přítomné na natáčení zvukových nebo filmových záznamů. Uvedla:
Při pořizování záznamů nesmí být zasedání rušeno. Pořizovat zvukové či filmové záznamy ze zasedání
zastupitelstva obce lze, ale jen pro svou vlastní potřebu. Nesmí být šířen dále. Nakládání s pořízeným
záznamem musí být v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (GDPR). Zodpovědný je ten,
kdo záznam pořizuje.

14/01 ZO schvaluje členem finančního výboru Ivo Martykána.

/4 - 2 - 1/

(proti:,Milfait, Klepáč, zdržel se: Kroczek Kašíková)

15/01 ZO schvaluje členkou finančního výboru Ivetu Příložnou.

/4 - 3 - 0/
(proti:, Milfait, Kroczek Kašíková, Klepáč)

Jako první podal návrh p. Klepáč. Na členy finančního výboru navrhoval Ludvíka Milfaita a Petru
Kroczek Kašíkovou. Návrh byl podán jako první.
P. Tořová podala návrh jako druhá. Na členy finančního výboru navrhla Ivo Martykána a Ivetu
Příložnou.
O protinávrhu bylo hlasováno přednostně.
Vzhledem k tomu, že proti návrh byl přijat/schválen, nebylo o druhém návrhu již hlasováno.

16/01 ZO schvaluje předsedou kontrolního výboru Ludvíka Milfaita.

/3 - 0 - 4/
(zdržel se: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato
17/01 ZO schvaluje předsedou kontrolního výboru Roberta Langa.

/4 - 3 - 0/
(proti: Klepáč, Milfait, Kroczek Kašíková)

18/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru Ludvíka Milfaita.

/3 - 0 - 4/
(zdržel se: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato
19/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru Michaelu Červenkovou.

/4 - 2 - 1/

(proti:,Milfait, Kroczek Kašíková, zdržel se: Klepáč)

20/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru Jana Klepáče.

/3 - 0 - 4/
(zdržel se: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato
21/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru Ivana Červenku.

/4 - 2 - 1/

(proti:,Milfait, Kroczek Kašíková, zdržel se: Klepáč)

4.

Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva

22/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce bez
dalších funkcí ve výši 500,- Kč/měsíc (Pětsekorun).
/1 - 0 - 6/
(proti: Milfait, Kroczek Kašíková, Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato

23/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce bez
dalších funkcí ve výši 1 100,- Kč/měsíc (Jedentisícjednostokorun), a to od 01.11.2022.
/4 - 1 - 2/
(proti:, Klepáč, zdržel se: Milfait Kroczek Kašíková)

24/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
vykonávajících funkci předsedy výboru ve výši 1 000,- Kč/měsíc (Jedentisíckorun).
/2 - 1 - 4/
(proti: Kroczek Kašíková zdržel se: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato

25/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
vykonávajících funkci předsedy výboru ve výši 2 100,- Kč/měsíc (Dvatisícejednostokorun), a
to od 01.11.2022.
/4 - 2 - 1/
(proti:,Klepáč Kroczek Kašíková, zdržel se:Milfait)

26/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši
18 300,- Kč/měsíc (Osmnácttisíctřistakorun), a to od 01.11.2022.
/4 - 2 - 1/
(proti:,Klepáč Kroczek Kašíková, zdržel se:Milfait)

27/01 ZO schvaluje odměny za výkon funkce členů výboru finančního a kontrolního ve výši
500,- Kč /za úkon.
/3 - 0 - 4/
(zdržel se: Franta, Kubala, Lang, Tořová)

usnesení nebylo přijato
28/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce členů výboru finančního a kontrolního ve výši
700,- Kč /měsíc (Sedmsetkorun), a to od 01.11.2022.
/4 - 3 - 0/
(proti: Klepáč, Milfait, Kroczek Kašíková)

Starostka přečetla všechny jednotlivé návrhy odměn a uvedla, že stejně jako v minulosti je návrh ve
výši 70 % z maximálně možné částky dané zákonem, a mírné navýšení je u nečlenů zastupitelstva..
P. Kroczek Kašíková se otázala, proč nebylo dáno do materiálu ihned, ať teď nestřílíme od boku
Starostka odpověděla, že k tomu došlo proto, že v době, kdy byl oznámen program, byla stále
možnost se na schůzce -povolebním vyjednávání domluvit. Bohužel díky nekorektní emailové
komunikaci, která mezi zastupiteli probíhala, a kterou považuji za interní záležitost, nebudu proto
nebudu rozvíjet, to dopadlo, jak dopadlo.
P. Klepáč podal proti návrhy odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce bez
dalších funkcí, za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce, vykonávajících funkci
předsedy výboru a odměny za výkon funkce členů výboru finančního a kontrolního (nečlenů
zastupitelstva), a o těch se hlasovalo přednostně.
P. Klepáč ve volebním programu jsme měli snížení odměn o 50 %, slibujeme tady jak bude pracovat
pro obec a občany, a přitom se navýšili, přestože navýšení nikdo ve volebním programu neměl. Jako
předseda finančního výboru jsem měl 400,- + 200,- Kč , ihned po mém odvolání došlo k navýšení

odměn u všech zastupitelů. Byl jsem 40 let ve veřejných funkcích, dělaly akce, stavělo se v akci Z,
nikdy nešlo o peníze, osobně jsem žádné nežádal. Chtělo by to více skromnosti.

Diskuse
P. Klepáč - byl jsem 40 let ve veřejných funkcích, vedl různé kroužky, dělaly se akce, stavělo se v akci
Z, podílel jsem na výstavbě sáňkařské dráhy i jiných stavbách. Situace, aby koalice nepustila do
kontrolního mechanismu nikoho z opozice jsem nezažil. Já použiji všechny zákonné prostředky, abych
se k informacím dostal. To slibuji svým voličům

Závěr
Starostka poděkovala všem zastupitelům i občanům za účast a vyslovila naději, že v tak hojném počtu
se budou účastnit také dalších zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018-2022.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 18.15 hodin.
Ve Starých Hamrech 18.10.2022
Bc. Eva Tořová, starostka
Jan Klepáč – ověřovatel zápisu
Robert Lang – ověřovatel zápisu

