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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

ZDELOV
konaného dne 14. října 2022

č. 5/2022
Místo konání: restaurace U Joudy
Přítomni:

Ladislav Pokorný, DiS.
Jaroslav Čestický
Ing. Jiří Dostál
Ing. Miroslav Gregor
Jaroslav Andres
Pavel Hamerský

Nepřítomni: 0
Omluven:

Zdenka Červinková

Jednání řídil: dosavadní starosta obce Ladislav Pokorný, DiS.

1. Zahájení ustavujícího zastupitelstva obce Zdelov
Zasedání Zastupitelstva obce Zdelov bylo zahájeno v 19:10 hodin dosavadním starostou obce
Ladislavem Pokorným (dále jako předsedající).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva podle ustanovení § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění, dále jen zákon o volbách.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením §
91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále jen zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula
13. října 2022). Informace podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Zdelov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 6. října 2022 do 15. října 2022.
Současně byla zveřejněna na dálkově přístupné (elektronické) úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
2/15
Zapisovatel: Renata Čestická

Obec Zdelov, Zdelov č. p. 44, 517 21 Týniště nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký, IČO: 00275549
Zápis z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. října 2022

přítomno je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, tedy zastupitelstvo obce Zdelov je
usnášeníschopné podle ustanovení § 92 odst. 3 zákona o obcích.
Dále předsedající konstatoval že paní Ivana Koželuhová se písemně vzdala mandátu (viz příloha č. 3).
Náhradníkem za paní Koželuhovou se stává pan Pavel Hamerský.
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu a to podle ustanovení § 55 zákona o volbách.
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 Zdelov 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. 4).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3. Určení ověřovatelů zápisu a ověřovatele.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jaroslava Čestického a pana Pavla Hamerského a
zapisovatelem paní Renatu Čestickou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje jako zapisovatele veřejného zasedání paní Renatu
Čestickou a ověřovateli zápisu pana Jaroslava Čestického a pana Pavla Hamerského.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.

4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zdelov
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
s doplněním bodu „zřízení kulturní a stavební komise“. Nebyl vznesen pozměňující návrh, nebo protinávrh.
návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje následující program ustavujícího zasedání
1) Zahájení
2) Složení slibu členy zastupitelstva
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a)
b)
c)
d)
e)
6)
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
určení způsobu volby starosty a místostarosty
návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty
návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
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
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Volba zástupce do DSO Tichá Orlice
9) Volba zástupce do DSO Orlice
10) Zřízení kulturní a stavební komise
určení počtu členů kulturní a stavební komise
volba předsedy kulturní komise
volba předsedy stavební komise
volba členů kulturní komise
volba členů stavební komise
11) Schválení místa a času pro oddávání
12) Schválení hodnoty rozpočtového opatření pro starostu obce Zdelov
13) Schválení dohod o provedení práce pro zastupitele obce Zdelov
14) Diskuse
15) Závěr
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.

5. Volba starosty a místostarosty.
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Vysvětlil, že počet
místostarostů si může určit zastupitelstvo libovolný. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasování byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje volbu jednoho místostarosty obce
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Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předsedající navrhl v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby nikdo ze členů
zastupitelstva obce Zdelov nebyl uvolněn. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasování, byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje, že nikdo nebude pro výkon funkce člena
zastupitelstva uvolněn ze zaměstnání
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
b) 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 zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
c) návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty
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Předsedající navrhnul zvolit do funkce starosty obce Zdelov pana Ing. Jiřího Dostála. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Zdelov volí starostou obce Zdelov pana Ing. Jiřího Dostála.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
d) volba místostarosty
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty obce Zdelov paní Zdenku Červinkovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Zdelov volí místostarostou obce Zdelov paní Zdenku Červinkovou
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem toho bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle
ustanovení § 117 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 dle ustanovení § 117 odst. 3. zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru mohou být jen člen zastupitelstva podle ustanovení § 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 a to dle ustanovení § 119 odst. 1 zákona o
obcích.
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, při čemž 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.
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návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Zdelov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Miroslava Gregora.
návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Zdelov volí předsedou finančního výboru pana Ing. Miroslava
Gregora
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Ladislava Pokorného.
návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Zdelov volí předsedou kontrolního výboru pana Ladislava
Pokorného
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: předsedající navrhl zvolit členy finančního výboru paní Miroslavu
Seidelovou a pana Tomáše Javůrka.
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návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Zdelov volí členy finančního výboru paní Miroslavu Seidelovou a
pana Tomáše Javůrka.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit členy kontrolního výboru paní Barboru
Šandorkovou a pana Tomáše Hamerského.
návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Zdelov volí členy kontrolního výboru paní Barboru Šandorkovou a
pana Tomáše Hamerského
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev samosprávních územních
celků, poskytována odměna ve výši 900-, Kč za měsíc. Neuvolněný člen zastupitelstva obce Zdelov, který
současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise náleží odměna ve výši 1000-, Kč za měsíc. Odměna
bude poskytována ode dne následujícího po ustavujícím zasedání.
návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Zdelov v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Zdelov ve výši 900-, Kč za měsíc. Neuvolněný člen
zastupitelstva obce Zdelov, který současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise náleží odměna ve
výši 1000-, Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po ustavujícím zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
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B y l o s ch v á l e n o.
Předsedající navrhl, aby podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona o obcích neuvolněnému starostovi obce
byla poskytována odměna ve výši 12 888,- Kč za měsíc (hrubého).
návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Zdelov v souladu s § 72 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce Zdelov ve výši 12 888-, Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po zvolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
Předsedající navrhl, aby podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona o obcích neuvolněnému místostarostovi
obce byla poskytována odměna ve výši 7 000,- Kč za měsíc (hrubého).
návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Zdelov v souladu s § 72 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce Zdelov ve výši 7 000-, Kč
za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne následujícího po zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
8. Volba zástupce do DSO Tichá Orlice
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci zástupce pro jednání v dobrovolném
svazku obcí Tichá Orlice.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce zástupce pro jednání v DSO Tichá
Orlice pana Ladislava Pokorného.
návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Zdelov volí jako zástupce pro jednání v DSO Tichá Orlice
Ladislava Pokorného.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
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Proti:……………………………..
Zdržel se hlasování:……………..

0 členů
0 členů

B y l o s ch v á l e n o.
9. Volba zástupce do DSO Orlice
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci zástupce pro jednání v dobrovolném
svazku obcí Orlice.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce zástupce pro jednání v DSO Orlice
pana Ing. Jiřího Dostála.
návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Zdelov volí jako zástupce pro jednání v DSO Orlice pana ing.
Jiřího Dostála.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
10. Zřízení kulturní a stavební komise
a) určení počtu členů kulturní a stavební komise
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturní a stavební komisi. Kulturní komisi navrhuje jako
pětičlennou, stavební komisi jako tříčlennou. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Zdelov zřizuje kulturní a stavební komisi. Kulturní komise bude
pětičlenná, stavební komise bude tříčlenná.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
b) volba předsedy kulturní komise
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kulturní komise.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kulturní komise pana
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Pavla Hamerského.
návrh usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Zdelov volí předsedou kulturní komise pana Pavla Hamerského
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
c) volba předsedy stavební komise
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy stavební komise.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy stavební komise pana
Jaroslava Čestického.
návrh usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Zdelov volí předsedou stavební komise pana Jaroslava Čestického
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
d) volba členů kulturní komise
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kulturní komise.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit členy kulturní komise paní Květoslavu
Dostálovou, Gabrielu Tichou, Dagmar Čestickou a Zdenku Červinkovou mladší.
návrh usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Zdelov volí členy kulturní komise paní Květoslavu Dostálovou,
Gabrielu Tichou, Dagmar Čestickou a Zdenku Červinkovou mladší.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
e) volba členů stavební komise
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy stavební komise.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit členy stavební komise paní Ivu Javůrkovou a
pana Pavla Červinku.
návrh usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Zdelov volí členy stavební komise paní Ivu Javůrkovou a pana
Pavla Červinku
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
11) Schválení místa a času pro oddávání
Starosta seznámil občany a zastupitelstvo s návrhem ke schválení oddávajícího, času k oddávání a místa
určeného pro oddávání.
návrh usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje oddávajícím dnem všechny soboty v časech od
09:00 hodin do 13:00 hodin a místem konání je venkovní prostor sportovního areálu obce Zdelov na
pozemku parc. č. 495/15 v katastru obce Zdelov (pozemek v majetku obce Zdelov).
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
12) Schválení finanční odměny
Starosta obce informuje občany a zastupitelstvo o uzavření dohody o provedení práce s členy
zastupitelstva panem Ladislavem Pokorným, panem Jaroslavem Andresem a panem Ing. Miroslavem Gregorou.
Předmětem této dohody je výkon činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Zdelov (dle zákona č.
133/1985 Sb.). Zaměstnanec na základě této dohody se zavazuje vykonávat činnosti spojené s operačním a
organizačním řízením JPO SDHO. Za činnost v operačním řízení mu náleží odměna ve výši 200,- Kč za každou
započatou hodinu.
návrh usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje vyplacení odměny na základě dohody o provedení
práce členům zastupitelstva panu Ladislavu Pokornému a panu Jaroslavovi Andresovi a panu Ing.
Miroslavovi Gregorovi za období od 15. října 2022 do konce kalendářního roku 2022. Předmětem této
dohody je výkon činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Zdelov (dle zákona č. 133/1985 Sb.).
Zaměstnanec na základě této dohody se zavazuje vykonávat činnosti spojené s operačním a organizačním
řízením JPO SDHO. Za činnost v operačním řízení mu náleží odměna ve výši 200,- Kč za každou započatou
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hodinu.
Výsledek hlasování:
Pro schválení: …………………… 6 členů
Proti:…………………………….. 0 členů
Zdržel se hlasování:…………….. 0 členů
B y l o s ch v á l e n o.
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13. Diskuse
V diskusi nebylo žádných připomínek.
14. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům i občanům za účast. Zároveň pak bývalému zastupitelstvu
za uplynulý mandát.
Zasedání bylo ukončeno v 20:15 hodin.

Ing. Jiří Dostál
starosta obce

Zdenka Červinková
místostarosta obce

L.S.

Zapsala: Renata Čestická

Ověřovatelé zápisu : Jaroslav Čestický
Pavel Hamerský

Na úřední desku vyvěšeno:
Z úřední desky sejmuto:

15. října 2022
30. listopadu 2022
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Přílohy:

1) Prezenční listina (-1- str.)
2) Informace o konání ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdelov (-1- str.)
3) Rezignace na mandát zastupitele (-1- str.)
4) Protokol o složení slibu (-1- str.)
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