
Zápis 1 

 

z ustanovujícího veřejného zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Horka 

u Staré Paky 

 

datum konání: 21. 10. 2022 

místo konání: Kulturní dům Nedaříž 

začátek:   19:00 hodin 

ukončení:   19:45 hodin  

přítomno:  7 členů zastupitelstva 

občané viz. prezenční listina 

zapisovatel: Mgr. Martina Sedláková 

ověřovatelé: Alena Ježková 

Jan Brádle 

 

návrh programu schůze: 
 

1) Složení slibu členů zastupitelstva  

2) Schválení programu 

3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

4) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce  

5) Volba starosty a místostarosty 

6) Zřízení a volba předsedů výborů a komisí 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva  

8) Závěr, diskuse 

 

 

Ludmila Sekyrková, jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, přivítala 

všechny přítomné a zahájila ustavující veřejné zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva Horka u Staré Paky. Dále uvedla, že je nutno sdělit a provést zákonem 

předepsané náležitosti.  

- Ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce bylo dle § 91 odst. 

1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále jen zákona o obcích) řádně svoláno 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. Dle sdělení 

Krajského soudu v Hradci Králové žádný návrh nebyl podán. 



- Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva obce podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 

obecního úřadu Horka u Staré Paky zveřejněna po dobu alespoň 7 dní a to od 

13. 10. 2022 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

- Krátce seznámila s výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve 

dnech 23. - 24. 9. 2022. Ve volbách kandidovaly dvě kandidátní listiny a to  

Sousedé s osmi kandidáty a Hasiči s devíti kandidáty. Z celkového počtu 179 

voličů se voleb zúčastnilo 139 voličů - tedy 78 % účast. Nedaříž má celkový 

počet voličů 77, zúčastnilo se 66 voličů - tedy účast 85 %, Horka u Staré Paky 

má celkový počet voličů 102, zúčastnilo se 73 občanů - tedy účast 72 %. 

Zvoleno bylo 7 zastupitelů, 1 náhradník z každé kandidátky a to Václav Bajer 

z kandidátky Sousedé a Miroslav Vrbík z kandidátky Hasiči. 

 

1. Složení slibu členů zastupitelstva  

 

Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou 

předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdí 

svým podpisem. Ludmila Sekyrková přečetla slib. 

 

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. 

 

Následně jmenovitě vyzvala jednotlivé členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem do připraveného archu. Všech 7 zastupitelů 

obdrželo osvědčení o zvolení. 

 

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

 

2. Schválení programu 

 

Ludmila Sekyrková seznámila zúčastněné s programem zasedání. 

 

Návrh usnesení č. 1. 1. : Zastupitelstvo obce schvaluje program o 8 bodech.  

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

Usnesení č. 1. 1. Zastupitelstvo obce schvaluje program o 8 bodech. 

Usnesení č. 1. 1. bylo schváleno.  



 

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a 

zapisovatele. 

 

Ludmila Sekyrková určila Mgr. Martinu Sedlákovou zapisovatelkou. Dále Alenu 

Ježkovou a Jana Brádleho ověřovateli zápisu. 

Návrh usnesení č. 2. 1.  Zastupitelstvo obce schvalujenavrženého zapisovatele a 

ověřovatelé zápisu. 

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

Usnesení č. 2. 1.  Zastupitelstvo obce schvaluje navrženého zapisovatele a 

ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2. 1. bylo schváleno.  

 

4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

 

Ludmila Sekyrková uvedla, že je třeba schválit jednací řád zastupitelstva obce, který 

nově zvolení zastupitelé obce dostali předem k prostudování. Navrhla, aby se 

zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky řídilo stávajícím jednacím řádem i v tomto 

volebním období.  

 

Návrh usnesení č. 3. 1.  Zastupitelstvo obce se bude řídit stávajícím jednacím 

řádem.  

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

Usnesení č. 3. 1.  Zastupitelstvo obce se bude řídit stávajícím jednacím řádem. 

Usnesení č. 3. 1. bylo schváleno.  

 

5. Volba starosty a místostarosty 

 

Ludmila Sekyrková navrhla, aby postup volby starosty a místostarosty byl proveden 

veřejným hlasováním.  

 

Návrh usnesení č. 4.1. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby volba starosty a 

místostarosty byla provedena veřejným hlasováním. 

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

Usnesení č. 4. 1. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby volba starosty a 

místostarosty byla provedena veřejným hlasováním. 

Usnesení č. 4. 1. bylo schváleno.  



 

Dále Ludmila Sekyrková zmínila, že se nově zvolené zastupitelstvo sešlo na 

pracovní schůzi mimo veřejné zasedání, na kterém došlo k jednání o volbách starosty 

a místostarosty a uvedla tyto skutečnosti.   

 

Na funkci starosty byla navržena Jana Bajerová. 

 

Návrh usnesení č. 4.2. Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky volí starostkou obce 

Janu Bajerovou. 

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

Usnesení č. 4. 2. Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky volí starostkou obce 

Janu Bajerovou. 

Usnesení č. 4. 2. bylo schváleno.  

 

Na funkci místostarosty byl navržen Martin Bajer. 

 

Návrh usnesení č. 4.3. Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky volí místostarostou 

obce Martina Bajera.  

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

Usnesení č. 4. 3. Zastupitelstvo obce Horka u Staré Paky volí místostarostou 

obce Martina Bajera. 

Usnesení č. 4. 3. bylo schváleno.  

 

6. Zřízení a volba předsedů výborů a komisí 

 

Ludmila Sekyrková navrhla, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní 

výbor a dále komisi životního prostředí a komisi kulturní a sociální.  

 

Navrhla, aby předsedkyní finančního výboru byla Alena Ježková. 

Návrh usnesení č. 5.1.  Zastupitelstvo obce volí předsedkyní finančního výboru 

Alenu Ježkovou.  

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

Usnesení č. 5.1. Zastupitelstvo obce volí předsedkyní finančního výboru Alenu 

Ježkovou. 

Usnesení č. 5. 1. bylo schváleno.  
 

Navrhla, aby předsedou kontrolního výboru byl Jan Hanuš.  

Návrh usnesení č. 5.2. Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru Jana 

Hanuše.  



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

Usnesení č. 5.2. Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru Jana 

Hanuše. 

Usnesení č. 5. 2. bylo schváleno.  

 

Navrhla, aby předsedkyní komise životního prostředí byla ona sama, jako tomu bylo 

v předchozích letech.  

Návrh usnesení č. 5.3. Zastupitelstvo obce volí předsedkyní komise životního 

prostředí Ludmilu Sekyrkovou. 

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

Usnesení č 5. 3. Zastupitelstvo obce volí předsedkyní komise životního prostředí 

Ludmilu Sekyrkovou. 

Usnesení č. 5. 3. bylo schváleno.  

 

Navrhla, aby předsedkyní komise kulturní a sociální byla Mgr. Martina Sedláková. 

Návrh usnesení č 5.4. Zastupitelstvo obcevolí předsedkyní komise kulturní a sociální 

Mgr. Martinu Sedlákovou. 

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

Usnesení č. 5. 4. Zastupitelstvo obce volí předsedkyní komise kulturní a sociální 

Mgr. Martinu Sedlákovou. 

Usnesení č. 5. 4. bylo schváleno.  

 

Členové výborů a komisí budou zvoleni na příštím veřejném zasedání. 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 

 

Navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, za výkon funkce poskytována měsíční odměna ve výši: 

starosta 15 000,- Kč, místostarosta 6 000,- Kč, členové zastupitelstva ve výši 500,- 

Kč měsíčně hrubého ode dne 1. 11. 2022. 

 

Návrh usnesení č. 6. 1.  Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce 

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

000,- Kč, neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 500,- Kč měsíčně od 1. 11. 

2022. 

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

Usnesení č. 6. 1.  Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce 

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



000,- Kč, neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 500,- Kč měsíčně od 1. 11. 

2022. 

Usnesení č. 6. 1. bylo schváleno.  

 

8. Závěr a diskuze 

 

Ludmila Sekyrková předala slovo nové starostce obce Horka u Staré Paky, paní Janě 

Bajerové.  

 

Jana Bajerová poděkovala, že občané přišli k volbám. Dále poděkovala za sebe, že 

volby vyhrála. Uvedla, že bude starostkou neuvolněnou a na obecním úřadě bude 

v rámci směn, jelikož bude stále zaměstnána. Pro občany bude mít stanoveny úřední 

hodiny každé pondělí a středu. Tyto úřední hodiny budou buď v dopoledních, nebo 

odpoledních hodinách, podle směn. Samozřejmě uvedla, že bude vždy kontaktní na 

mobilním telefonu. Dále zmínila, že bude pokračovat v tom, co je v obci navrženo. 

Tudíž výstavba workoutového hřiště, které má být hotové do konce roku. Dále do 

konce roku požádat o dotaci na chodník, kde podklady jsou již pohromadě, a jen se 

požádá o stavební povolení. Uvedla, že v zastupitelstvu jsou tři noví členové, kdy 

prosí o shovívavost, dojde k zorientování. Ona sama byla místostarostou, kdy i 

přesto je pozice starostky pro ni, nová. Věří, že i občané přijdou s návrhy, abychom 

mohli v obci cokoli zlepšit, aby se nám všem v obci společně dobře žilo. Poděkovala 

za podporu a popřála všem úspěch v jejich práci.  

 

Dále se přihlásil o slovo bývalý starosta obce, pan František Sedlák. Pogratuloval 

nově zvolenému zastupitelstvu a popřál, ať se daří a vše vyšlapuje. Uvedl, že je třeba 

se rozhlédnout po obci, že je práce dost a bude co dělat i další volební období, pokud 

budou dotace.  

 

O další slovo se přihlásil pan Jiří Vagenknecht, který jako správce vodovodního 

řádu, uvedl, že všechny vzorky vody jsou z minulého týdne v pořádku, voda je pitná. 

Uvedl, že bude třeba velká údržba v roce 2023 na vrtu. Dále zmínil, že pan 

Lichtenberg z Nasavrk, který pro obec provádí kompletní ošetření vody a 

vodohospodářský ekologický servis řekl, že letos je to zbytečné a jsou to vyhozené 

peníze, že vše funguje a není co řešit. Údržba bude ale nutná v roce 2023. Dále uvedl, 

že za poslední rok je denní úbytek vody o 13 kubíků. Zmínil, že je to opravou 

vodovodního řádu a nejsou úniky.  

 

Dále se o slovo opět přihlásil pan František Sedlák, který uvedl, že je třeba pohlídat 



vodovodní řád, až dojde k rekonstrukci železničního mostu na Horkách u Staré Paky. 

Jelikož ve jmenovaném mostu je tento řád veden.   

 

Ludmila Sekyrková poděkovala za práci minulému starostovi a místostarostovi, dále 

celému zastupitelstvu. Poté poděkovala za účast na dnešním zasedání, popřála všem 

dobrou práci v novém volebním období. Zmínila, že se vše odvíjí od dotací na 

činnostech obce. Co se musí udržovat a zajišťovat je zdravotní péče, dopravní 

obslužnost, veřejné osvětlení, odpady apod., kdy se budeme snažit, aby vše 

fungovalo ke spokojenosti všech. Dále uvedla, že jsme malá obec, a můžeme si říct, 

kde je problém.  

 

Na závěr Ludmila Sekyrková poděkovala za účast na veřejném zasedání a popřála 

hodně zdraví a štěstí v novém volebním období.  

 

 

Starosta obce:    Jana Bajerová    ……………………………… 

 

Zapisovatel: Mgr. Martina Sedláková …………………...............… 

 

Ověřovatelé: Alena Ježková     ............................................... 

 

Jan Brádle    .. .…………………………… 

 

 

 

 

 

V Nedaříži, dne 21. 10. 2022 


