Zápis č. 9/2022
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 24. 10. 2022
od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Svojetice.
Starostka Martina Vedralová oznámila, že z tohoto ustavujícího zasedání
konaného dne 24.10.2022 od 18:00 hod je pořizován zvukový záznam.
Přítomni: Mgr. Martina Vedralová, Ing. Jiří Eigel, Ing. Pavel Churáček, JUDr.
Jan Jaroš, Tomáš Kárník, Tomáš Halama, Jarmila Černá, Jakub Honc, Hana
Bajerová
Omluveni:
Neomluveni:
1. Úvod
Před zahájením ustavujícího zasedání bylo členům zastupitelstva obce 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.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno dosavadní starostkou
Martinou Vedralovou na termín 24. 10. 2022.
Informace o místě, době a navrženém programu ustavujícího zasedání podle §
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Svojetice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.10.2022 do
25.10.2022. Současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“. Zároveň
byla nově zvoleným členům zastupitelstva obce zaslána (emailovou poštou)
pozvánka na ustavující zasedání.
2. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Svojetice bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadní
starostkou obce Martinou Vedralovou (dále jako předsedající).
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Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) bylo přítomno
9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
V zasedací místnosti bylo přítomno 21 občanů.
3. Složení slibu
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik 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 Svojetice 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).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Zastupitelé si odsouhlasili, že dílčí hlasování bude v zápisech jmenovitě, kdo jak
hlasoval. Bohužel z audionahrávky nepůjde ověřit, jak jednotlivci hlasovali,
bude zapotřebí pro další zasedání ověřování hlasování načítat hlasem jmenovitě.

4. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Pavla Churáčka a Tomáše
Halamu a zapisovatelem Dominiku Doležalovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a
Tomáše Halamu a zapisovatelem Dominiku Doležalovou.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti
Usnesení č. 2022 – 09 - 077 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0
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Schválení programu
Seznámení s programem v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
I. Volba starosty a místostarosty –
• Určení počtu místostarostů
• Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§71 odst. 1 písm. a/zákona o
obcích)
• Určení způsobu volby starosty a místostarosty
• Volba starosty
• Volba místostarosty
II. 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
III. Volba určeného zastupitele pro pořizování ÚPD
IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákon o obcích)
V. Zřízení komisí: stavební komise; školská komise; komise veřejného
pořádku, životního prostředí a odpadového hospodářství; kulturní a
sportovní komise– volba členů
VI. Určení pověřence na Sněm delegátů svazku LOŠBATES
VII. Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí
VIII. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
IX. Diskuse
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Člen zastupitelstva Jakub Honc vznesl námitku a navrhl doplnění programu o
další body, dle předložené listiny. viz. příloha k zápisu.
Jednalo se o body:
I.
Z veřejného zasedání bude pořízena audio nahrávka, nahrávka bude
zveřejněna na oficiálních stránkách obce Svojetice (v souladu s GDPR)

II.

Hlasování na ustavující schůzi bude veřejné, jmenovité, po jménech bude
uvedeno v zápise ze zasedání, jak kdo o předloženém návrhu hlasoval

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Opravy komunikací, nápravy
Osvětlení v obci v zimním období
Kouření na autobusových zastávkách
Bezpečnost chodců – Choceradská – Pivnice Na Skále
Bezpečnost dopravy a chodců – Choceradská x Na Skále
Komunikační kanály úřadu obce Svojetice

Jakub Honc navrhoval hlasovat o zařazení navrhovaných bodů na program
schůze o každém bodu zvlášť. Návrhu nebylo předsedajícím vyhověno a bylo
vyhověno návrhu člena zastupitelstva JUDr. Jana Jaroše hlasovat v bloku, dle
celkové změny navržených doručených bodů programu, bez řádného projednání.
Předsedající dal hlasovat o změně programu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice, hlasuje o změně programu, dle předložené listiny.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 - 078 nebylo schváleno.
Předsedající navrhl vrátit se k programu zveřejněném na úřední desce a dal
hlasovat o programu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4
Zdrželi se

( Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
0

Usnesení č. 2022 – 09 - 079 bylo schváleno.
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Projednání programu:
I. Volba starosty a místostarosty
• Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schválilo zvolení jednoho místostarosty obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 2022 – 09 – 080 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

• Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pro výkon
funkce starosty obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Členka zastupitelstva Hana Bajerová vznesla námitku a podala protinávrh, a
navrhla, aby starosta vykonával funkci, jako neuvolněný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje, aby funkce starosty byla neuvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 - 081 nebylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje tyto funkce, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni: starosta
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4
Zdrželi se

(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
0

Usnesení č. 2022 – 09 - 082 bylo schváleno.
• 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.
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně 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 členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva JUDr. Jan Jaroš navrhl zvolit do funkce starosty Mgr.
Martinu Vedralovou.
Před hlasováním byla dává možnost zastupitelstvu i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
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Členka zastupitelstva Hana Bajerová vznesla námitku a podala protinávrh, a do
funkce starosty navrhla zvolit Jakuba Honce.
Předsedající dal hlasovat o prvním podaném návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice volí starostkou obce Svojetice Mgr. Martinu
Vedralovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4
Zdrželi se

(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
0

Usnesení č. 2022 – 09 - 083 bylo schváleno.
Po zvolení starostky převzala starostka Mgr. Martina Vedralová vedení
zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala za projevenou důvěru.
• Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Hana
Bajerová navrhla zvolit do funkce místostarosty Jakuba Honce. Člen
zastupitelstva Tomáš Kárník navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Jiřího
Eigla.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice volí místostarostou Jakuba Honce.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 - 09- 084 nebylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice volí místostarostou Ing. Jiřího Eigla.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4
Zdrželi se

(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
0

Usnesení č. 2022 - 09- 085 bylo schváleno.
II. Zřízení finančního a kontrolního výboru
• Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor dle§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 výborů, 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, pouze předsedou výboru může
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního a
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 navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor,
přičemž každý bude mít tři členy.
Jiný návrh nebyl podán.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování : Pro 9
Proti
Usnesení č. 2022 – 09 – 086 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0
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• Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing.
Pavel Churáček navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana
Tomáše Kárníka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou finančního výboru pana Tomáše
Kárníka.
Výsledek hlasování:
Pro 7 (Vedralová, Churáček, Eigel, Jaroš, Bajerová, Černá,
Halama)
Proti 0
Zdrželi se 2 (Kárník, Honc)
Usnesení č. 2022 – 09 - 087 bylo schváleno.
• Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing.
Jiří Eigel navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Tomáše
Halamu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Člen zastupitelstva Tomáš Halama vznesl protinávrh a navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru paní Hanu Bajerovou. Předsedající dal hlasovat o
prvním z návrhů. Člen zastupitelstva Hana Bajerová vznesla námitku, aby se
první hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
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Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou kontrolního výboru paní Hanu
Bajerovou.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 - 088 nebylo schváleno.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou kontrolního výboru pana Tomáše
Halamu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 3
Zdrželi se

(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá)
1 (Halama)

Usnesení č. 2022 – 09 - 089 bylo schváleno.
• Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního a
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Tomáš
Kárník navrhl zvolit členem finančního výboru paní Nelu Mazakianovou a paní
Zdeňku Vejmelkovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Člen zastupitelstva Tomáš Halama vznesl protinávrh a navrhl zvolit členem
finančního výboru paní Jarmilu Černou a pana Tomáše Halamu.

Stránka 10 z 20
Zápis č.9/2022 - ustavující zasedání

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy finančního výboru paní Jarmilu Černou
a pana Tomáše Halamu.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 - 090 nebylo schváleno.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy finančního výboru paní Nelu
Mazakianovou a paní Zdeňku Vejmelkovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
( Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Proti 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 - 091 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Ing. Jiří Eigel navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ing.
Pavla Churáčka a paní Jarmilu Černou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Člen zastupitelstva Jakub Honc vznesl protinávrh a navrhl zvolit členem
kontrolního výboru paní Hanu Bajerovou a Ing. Janu Markovou.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy kontrolního výboru paní Hanu
Bajerovou a Ing. Janu Markovou.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 5
Zdrželi se

(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
0
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Usnesení č. 2022 – 09 - 092 nebylo schváleno.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy kontrolního výboru Ing. Pavla Churáčka
a paní Jarmilu Černou.
Výsledek hlasování: Pro 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Proti 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 - 093 bylo schváleno.
III. Volba určeného zastupitele pro pořizování ÚPD (územně plánovací
dokumentace)
Předsedající konstatoval, že dle zákona musí být určen zastupitelstvem obce
určený zastupitel pro jednání s pořizovatelem a projektantem územního plánu.
Člen zastupitelstva Ing. Jiří Eigel navrhl zvolit jako určeného zastupitele paní
starostku Mgr. Martinu Vedralovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Člen zastupitelstva Tomáš Halama vznesl protinávrh a navrhl zvolit jako určené
zastupitele pana Jakuba Honce a paní Mgr. Martinu Vedralovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Mgr. Martinu Vedralovou pana Jakuba
Honce jako určené zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 3
(Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 1 (Honc)
Usnesení č. 2022 -09 – 094 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Mgr. Martinu Vedralovou jako určeného
zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace.
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Výsledek hlasování: Pro 5
( Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Proti 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 -09 – 095 bylo schváleno.
IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s
§72 odst.2 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši
místostarosta 22 000,- Kč, předseda výboru nebo komise 3 611,- Kč, člen
výboru nebo komise 3 010,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Člen zastupitelstva Hana Bajerová podala protinávrh, aby za funkce vč. funkcí
neuvolněných, nebyly poskytovány žádné odměny do doby, než bude sestaven
rozpočet obce na následující rok.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Svojetice rozhoduje, o odměnách, že za výkon funkcí
jednotlivých členů zastupitelstva nebude poskytována žádná odměna do doby,
než bude sestaven rozpočet obce na následující rok.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 – 096 nebylo schváleno.
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Návrh usnesení :
1. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
místostarosta
22 000,- Kč
předseda výboru nebo komise 3 611,- Kč
člen výboru nebo komise
3 010,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 805,- Kč
2. Zastupitelstvo obce Svojetice stanoví, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto
usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. V případě
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy
komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 5
( Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Proti 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 – 097 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona
o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem
jeho přijetí.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4
Zdrželi se
Usnesení č. 2022 – 09 – 098

( Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
0
bylo schváleno.

V. Zřízení komisí: stavební komise; školská komise; komise veřejného
pořádku, životního prostředí a odpadového hospodářství; kulturní a
sportovní komise– volba členů
Předsedající navrhl komise v tomto složení:
Komise stavební a územního plánování: předseda Martina Vedralová, členové
Jiří Eigel, Pavel Churáček
Školská komise: předseda Tomáš Halama, členové Martina Vedralová, Ivana
Dubská, Adam Pospíchal
Komise veřejného pořádku, dopravy, životního prostředí a odpadového
hospodářství: předseda Jakub Honc, členové Hana Bajerová, Jarmila Černá
Kulturní a sportovní komise: předseda Jan Jaroš, členové Julie Kuchtová, Nela
Mazakianová
Zastupitel Hana Bajerová a Tomáš Halama se vyjádřili, že nebyli připraveni
předkládat komise jako celek a očekávali v tomto diskusi o jednotlivých
osobách v jednotlivých komisích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice zřizuje uvedené komise v tomto složení:
Komise stavební a územního plánování: předseda Martina Vedralová, členové
Jiří Eigel, Pavel Churáček
Školská komise: předseda Tomáš Halama, členové Martina Vedralová, Ivana
Dubská, Adam Pospíchal
Komise veřejného pořádku, dopravy, životního prostředí a odpadového
hospodářství: předseda Jakub Honc, členové Hana Bajerová, Jarmila Černá
Kulturní a sportovní komise: předseda Jan Jaroš, členové Julie Kuchtová, Nela
Mazakianová
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4

( Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
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Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 – 099
bylo schváleno.
VI. Určení pověřence na Sněm delegátů svazku LOŠBATES
Předsedající navrhl pověřit paní Ivanu Dubskou zástupcem pro jednání na
sněmu delegátů a do předsednictva dobrovolného svazku obcí LOŠBATES.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje paní Ivanu Dubskou svým zástupcem pro
jednání na Sněmu delegátů dobrovolného svazku obcí LOŠBATES a do
předsednictva Svazku LOŠBATES.
Výsledek hlasování: Pro 6 (Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš, Halama)
Proti 1
(Bajerová)
Zdrželi se 2(Honc, Černá)
Usnesení č. 2022 – 09 - 0100 bylo schváleno.
VII. Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a
komisí
Předsedající navrhl, aby fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů a komisí byla v souladu s §84 odst.2,
písmena v) zákona o obcích poskytována odměna ve výši 1000,- Kč/ měs.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko.
Člen zastupitelstva Jakub Honc podal protinávrh, aby za funkce, nebyly
poskytovány žádné odměny do doby, než bude sestaven rozpočet obce na
následující rok.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Svojetice rozhoduje, že nebudou poskytovány odměny ve
výši 1 000,- Kč/měsíc fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za
výkon funkce člena výborů a komisí do doby, než bude sestaven rozpočet obce.
Výsledek hlasování: Pro 4
(Honc, Bajerová, Černá, Halama)
Proti 5
(Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2022 – 09 – 0101

nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích
stanoví peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů a komisí ve výši 1000,-Kč/měs. s platností
od 1.11.2022.
Výsledek hlasování: Pro 5 (Vedralová, Churáček, Eigel, Kárník, Jaroš)
Proti 3 (Bajerová, Černá, Halama)
Zdrželi se 1 (Honc)
Usnesení č. 2022 – 09 – 0102

bylo schváleno.

VIII. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů
Předsedající seznámil zastupitele obce se základními pravidly postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů. Konkrétně přečetl tyto základní
pravidla postupů, dle kterých se budou zastupitelé řídit při své práci (příloha č.
3).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojetice vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
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nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a v souladu se zákonem o
zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
Zastupitelstvo obce Svojetice ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce,
aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi
obce ukládá zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů
obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních
údajů.
Zastupitelstvo obce Svojetice ukládá jednotlivým členům prokazatelně podepsat
tyto základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti
0
Usnesení č. 2022 – 09 – 0103
bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Různé
- Pro potřeby zastupitelstva bylo zřízeno datové úložiště, kde budou
ukládány podkladové materiály pro jednání připravovaného zasedání.
Každý zastupitel obdrží své přístupové údaje.
- Pro členy školské komise je připravena informativní schůzka ohledně
nové svazkové školy LOŠBATES a to ve středu 26.10.2022 od 17,30 na
obecním úřadě v Louňovicích
- Informace pro členy školské komise - dne 3.11.2022 od 8,30 se koná
kontrolní den zúčastněných osob projektu svazkové školy LOŠBATES,
kterého se mohou zúčastnit
Podaná námitka panem Honcem ohledně zápisu 8/2022 ze dne 14.9.2022, kde
je uvedeno, že fixace ceny elekt. energie je do roku 2025 a na VZ byla sdělena
informace, že fixace ceny končí začátkem roku 2023. Bylo upřesněno, že
fixace ceny elek. energie je do roku 2025.

Dotazy
Kdo je v obci stanoven opatrovníkem dat – Společnost SUMA, spol.s.r.o.,
kont. osoba p. Sýkora
Přístupové údaje zastupitelů do datového uložiště přes „e-identitu“ – bude
ověřeno u IT
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IX. – Diskuze
Diskuze probíhala v souvislosti s připomínkami zúčastněných občanů, kteří
projevili nespokojenost s průběhem zasedání. Nově zvoleným zastupitelům bylo
doporučeno z řad veřejnosti, aby našli k sobě cestu v zájmu obce, jako celku i
jednotlivých občanů a došlo v následujícím volebním období mezi zastupiteli
ke vzájemné spolupráci, toleranci, souladu a nacházení kompromisů.
Další připomínkou bylo, proč je pouze jedna osoba určená pro pořizování
územně plánovací dokumentace – k tomuto bylo sděleno, že určený zástupce je
pouze komunikační článek napříč úřady, projektantem a zastupiteli, bez
schvalovacích pravomocí, jednat samostatně. Zastupitelstvo rozhoduje,
vyjadřuje se k územním plánu, spolu s dotčenými orgány.
Připomínkovalo se složení jednotlivých komisí, že v nově složených komisích
nejsou zástupci obou stran – k tomuto bylo upřesněno, že většina komisí je
kombinovaná, s dovětkem, že v případě potřeby je možno komise doplnit, nebo
obměnit.

Paní starostka Mgr. Martina Vedralová poděkovala všem zúčastněným za účast.
Paní starostka ukončila ustavující zasedání zastupitelstva obce Svojetice v19:20
hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 27.10.2022
Zapisovatel: Dominika Doležalová
podpis:
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Ověřovatelé: Ing. Pavel Churáček

Tomáš Halama

Podpis:

Podpis:

dne:

dne:

Starostka : Mgr. Martina Vedralová
Podpis:
dne:
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