
Zápis 1 

z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného 

Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo 

v Kulturním domě v Nedaříži 

 

datum konání: 30. 10. 2018 

začátek: 19.00 hod. 

ukončení: 19.45 hod. 

přítomno: 7 členů zastupitelstva 

                   občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Jana Bajerová 

ověřovatelé: Ludmila Sekyrková 

                      Jan Hanuš 

Stávající starosta František Sedlák přivítal všechny přítomné a zahájil ustavující 

veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva. 

 

František Sedlák: “Než přikročíme k projednávání programu dnešního zasedání, je 

nutno provést zákonem předepsané náležitosti: Konstatuji, že jednání bylo řádně 

svoláno, tak aby v souladu s § 91 odst. 1 č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění, 

konalo do 15 ti dnů ode dne,  ve kterém uplynula desetidenní lhůta pro podání 

návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování správnímu soudu. Dle sdělení Krajského 

soudu v Hradci Králové žádný návrh nebyl podán. 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu 

Horka u Staré Paky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to 

od 22. 10. 2018 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Nyní Vás krátce seznámím s výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 

října 2018: 

-ve volbách kandidovala jedna volební strana s celkem 9 ti kandidáty 

-z celkového počtu 192 voličů se jich voleb zúčastnilo 121, což znamená účast 63% 

-zvoleno bylo 7 zastupitelů a 2 náhradníci 

-všech 7 zastupitelů obdrželo osvědčení o zvolení 

           Dle presenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatuji, že 

přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

          Aby zvolení zastupitelé mohli vykonávat svůj mandát, musí nejprve 



složit zákonem předepsaný slib. Nyní přečtu text slibu a jmenovitě vyzvu 

jednotlivé členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu. 

 

         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. 

 

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

 

Dále seznámil přítomné s návrhem programu. 

 

návrh programu:            1)Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o 

obcích a zapisovatele 

                               2)Schválení programu 

                               3)Volba starosty a místostarosty 

                               4)Zřízení a volba předsedů výborů a komisí 

                               5)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

                               6)Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

                               7)Závěr, diskuse 

                            

1. 1. Pan František Sedlák navrhl ověřovateli zápisu paní Ludmilu Sekyrkovou 

a pana Jana Hanuše, zapisovatelkou paní Janu Bajerovou. 

                              

Návrh usnesení č. 1. 1.   

ZO po projednání schvaluje navrženého zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

 

Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 1. bylo schváleno. 

 

1. 2. Seznámení s návrhem programu ustavujícího zasedání. 

 

Návrh usnesení č. 1. 2. 

ZO schvaluje navržený program ustavujícího zasedání. 

  

Jednohlasně schváleno: 7členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 



Usnesení č. 1. 2. bylo schváleno. 

 

1. 3. .Dalším bodem je volba starosty a místostarosty, navrhuji, aby volba byla 

provedena veřejným hlasováním. 

 

Návrh usnesení č. 1. 3. a. 

ZO schvaluje, aby volba starosty a místostarosty byla provedena veřejným 

hlasováním. 

 

Jednohlasně schváleno:7 členů pro, 0 proto, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 3. a. bylo schváleno. 

 

1. 3. b. Na funkci starosty byl navržen František Sedlák. 

 

Návrh usnesení č. 1. 3. b. 

ZO Horka u Staré Paky volí starostou obce pana Františka Sedláka. 

 

Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 3. b. bylo schváleno. 

 

1. 3. c. Na funkci místostarosty byla navržena paní Jana Bajerová. 

 

Návrh usnesení č. 1. 3. c. 

ZO Horka u Staré Paky volí místostarostou obce paní Janu Bajerovou.  

 

Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 3. c. bylo schváleno. 

 

1. 4. a. § 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm.1 zákona o obcích zaniklo funkční 

období výborů a komisí předchozího zastupitelstva spolu se zánikem 

původního zastupitelstva. 

Navrhuji, aby ZO zřídilo finanční a kontrolní výbor tříčlenný a předsedy byli 

členové zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č. 1. 4. a. 

ZO Horka u Staré Paky zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou 

tříčlenné a předsedy budou členové zastupitelstva. 



 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 4. a. bylo schváleno. 

 

1. 4. b. Navrhuji, aby ZO zvolilo předsedou finančního výboru paní Alenu 

Ježkovou. 

 

Návrh usnesení č. 1. 4. b.  

ZO Horka u Staré Paky volí předsedou finančního výboru paní Alenu Ježkovou. 

 

Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 4. b. bylo schváleno. 

 

1. 4. c. Navrhuji, aby ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jana 

Hanuše. 

 

Návrh usnesení č. 1. 4. c. 

ZO Horka u Staré Paky volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Hanuše. 

 

Schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 4. c. bylo schváleno. 

 

1. 4. d. Navrhuji, aby ZO zřídilo komisi životního prostředí a komisi kulturní a 

sociální, obě komise aby byly tříčlenné a jejich předsedy byli členové 

zastupitelstva. 

 

Návrh usnesení č. 1. 4. d. 

ZO Horka u Staré Paky zřizuje komisi životního prostředí a komisi kulturní a 

sociální, obě komise budou tříčlenné a předsedy budou členové zastupitelstva. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 4. d. bylo schváleno. 

 

1. 4. e. Navrhuji, aby ZO zvolilo předsedkyní komise životního prostředí paní 

Ludmilu Sekyrkovou. 

 



Návrh usnesení č. 1. 4. e. 

ZO Horka u Staré Paky volí předsedkyní komise životního prostředí paní Ludmilu 

Sekyrkovou. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 4. e. bylo schváleno. 

 

1. 4. f. Navrhuji, aby ZO zvolili předsedou komise kulturní a sociální pana 

Miloslava Lejdara. 

 

Návrh usnesení č. 1. 4. f. 

ZO Horka u Staré Paky volí předsedou komise kulturní a sociální pana Miloslava 

Lejdara. 

 

Jednohlasně schváleno: 6 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 1. 4. f. bylo schváleno. 

 

Členové výborů a komisí budou zvoleni na příštím veřejném zasedání. 

 

1. 5. Navrhuji, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 

zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev,v platném znění poskytována měsíční odměna ve výši : 

starosta 15 000,-Kč, místostarosta 6 000,-Kč, členové zastupitelstva ve výši 

300,-Kč měsíčně hrubého s platností od 1.11.2018. 

 

Návrh usnesení č. 1. 5. 

ZO Horka u Staré Paky stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve 

výši 15 000,-Kč, neuvolněného místostarosty ve výši 6 000,-Kč, neuvolněných 

členů zastupitelstva ve výši 300,-Kč měsíčně od 1. 11. 2018. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

1. 6. Dalším bodem je schválení jednacího řádu zastupitelstva. Zastupitelé obce 

dostali předem k prostudování stávající jednací řád. Navrhuji, aby se ZO 

Horka u Staré Paky řídilo stávajícím jednacím řádem i v tomto volebním 

období. 

 

Návrh usnesení č. 1. 6. 



ZO se budou řídit stávajícím jednacím řádem. 

 

Jednohlasně schváleno: 7 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

1. 7. Poslední bod je diskuse.Rád bych vás seznámil s volebním programem 

sdružení nezávislých kandidátů,,Pro obec krásnější“ 

1)Vybudovat kanalizaci od KD Nedaříž, po pravé straně silnice směrem na 

Lev.Olešnici. Podle finančních prostředků nad kanalizací vybudovat chodník nebo 

zpevněnou plochu. 

2)Vybudovat nájemní byty nad zdravotním střediskem. Projekt je již hotov. 

Stavební povolení je již v jednání. Provádí firma Projektis ze Dvora Králové. 

3)Získání pozemků pro výstavbu rodinných bytů. 

4)Zadat projekt na vybudování chodníku od Jilosu na začátek obce Nedaříž a 

Získat stavební povolení. 

5)Vybudování multifunkčního hřiště, na které máme stavební povolení. 

6)Vybudovat vrtanou studnu na hřišti. 

7)Prodloužení chodníku od Jilosu po IMDV, zatím udělat zpevněnou plochu. 

8)Vybudovat nový plot u zdravotního střediska. 

 

 

Pan starosta poděkoval všem za účast a pozornost. Dále bych rád poděkoval 

odstupujícím zastupitelům za jejich práci v minulém volebním období a popřát 

hodně úspěchů v osobním životě. 

                                   

  Zapisovatel:     Jana Bajerová             …………........................……… 

 

  Ověřovatelé:     Jan Hanuš                ....………………………………  

    

               Ludmila Sekyrková        ………………………………… 

 

Starosta obce:      František Sedlák           ………………………………..     

 

V Nedaříži, dne 30. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


