Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014
Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná
Zasedání zahájeno: 18:05 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Roudná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hodin
dosavadním starostou obce panem Karlem Mattanelli (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Roudná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 29.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno sedm členů (z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu.
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 Roudná 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.

* * *
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Radku Čisteckou a paní Evu Kropáčkovou a zapisovatelem
paní Renatu Capouchovou.

* * *
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu programu byl vznesen návrh paní Jany Radovské na
doplnění programu o bod Zhodnocení práce zastupitelstva za minulé volební období, a to před bod č. 7.
Předsedající dal hlasovat o tomto doplnění návrhu programu.

Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdrželi se 0.
Návrh usnesení nebyl přijat.

Poté dal předsedající hlasovat znovu o původním návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, případné doplnění
5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty (veřejné nebo tajné)
6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona
o obcích)
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) volba předsedy a členů finančního výboru
b) volba předsedy a členů kontrolního výboru
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
11. Diskuse
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/1/2014.

* * *
Bod 5. – Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasováni musí schválit zastupitelstvo. Žádné návrhy na změnu
způsobu volby starosty a místostarosty nebyly podány a tudíž bylo hlasováno veřejně.
Předsedající dále 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.

* * *
Bod 6. – Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/2/2014.

* * *
Bod 7. – Volba starosty
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Členka zastupitelstva paní Eva Kropáčková navrhla zvolit do funkce starosty pana Karla
Mattanelli. Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí starostou obce Roudná pana Karla Mattanelli, nar. 26.09.1973,
bytem Roudná č.p. 226, 392 01 Soběslav.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/3/2014.
Po zvolení starosty pokračoval dosavadní a současně nově zvolený starosta pan Karel Mattanelli ve
vedení zasedání (dále jako „předsedající“).

* * *
Bod 8. – Volba místostarosty
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Předsedající pan Karel Mattanelli navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Evu
Kropáčkovou. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí místostarostou obce Roudná paní Evu Kropáčkovou, nar.
26.9.1966, bytem Roudná č.p. 50, 392 01 Soběslav.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/4/2014.

* * *
Bod 9. – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 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 výboru, který musí
být lichý (§ 118 odst. 2 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
nebo 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 výbor a kontrolní výbor, přičemž 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/5/2014.

a) Volba předsedy a členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Předsedající pan Karel Mattanelli navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru paní Radku Čisteckou. Žádný jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí předsedou finančního výboru paní Radku Čisteckou.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/6/2014.
Zastupitelstvo odložilo volbu členů finančního výboru na další zasedání, protože nebyli vhodní kandidáti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná odkládá volbu členů finančního výboru z důvodu nedostatku
kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/7/2014.

b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Členka zastupitelstva paní Eva Kropáčková navrhla zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru pana Ladislava Kohouta. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí předsedou kontrolního výboru pana Ladislava Kohouta.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/8/2014.
Zastupitelstvo odložilo volbu členů kontrolního výboru na další zasedání, protože nebyli vhodní
kandidáti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku
kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/9/2014.

* * *
Bod 10. – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce
Předsedající navrhl, 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 dle dále uvedeného.
Odměna neuvolněného místostarosty
Předsedající navrhl stanovit neuvolněnému místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 3 500,- Kč
s účinností ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
3 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/10/2014.

Odměna předsedů výborů
Předsedající navrhl stanovit neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci
předsedy finančního nebo kontrolního výboru, měsíční odměnu ve výši 1 060,- Kč s účinností ode dne
zvolení do této funkce.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje,
že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy
finančního nebo kontrolního výboru, bude odměna poskytována ve výši 1 060,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy finančního nebo kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/11/2014.
Odměna členů zastupitelstva
Předsedající navrhl stanovit neuvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 460,- Kč
s účinností ode dne zvolení do této funkce.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje,
že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude odměna poskytována ve výši 460,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/12/2014.

* * *
V 18:20 hodin starosta obce obdržel od tří zvolených členů zastupitelstva rezignace na mandát člena
zastupitelstva a rezignace na postavení náhradníků. Rezignaci na mandát zastupitele podali zastupitelé
Sdružení nezávislých kandidátů Roudné a Janova pan Ing. Jiří Kadlec, Luděk Cvrček a Václav
Bučinský. Rezignaci na postavení náhradníka podali Taťána Bělohlavová, Petr Tuček, Zdeněk Blažek,
Vladimír Tourek, Rostislav Jiříček, všichni taktéž ze Sdružení nezávislých kandidátů Roudné a Janova.
Jelikož byly písemné rezignace podány přímo na ustavujícím zasedání, k zániku mandátů dochází až
uplynutím tohoto dne (tj. 6.11.2014 ve 24:00 hodin), rovněž i ve stejný okamžik zaniká postavení
náhradníků. Zasedání tudíž mohlo pokračovat dál, protože zastupitelstvo obce bylo usnášeníschopné a
stále bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva. Podáním rezignací se snížil počet členů
zastupitelstva pod hranici 5 a nejsou náhradníci z volební strany rezignujících zastupitelů, budou tedy
v obci vyhlášeny nové volby.

Bod 11. – Diskuse
V 18:25 hodin byl předsedajícím dán prostor k diskusi, která byla zaměřena na tato témata:
-

zbytečnost a finanční nákladnost uvolněného starosty
negativní, ale i pozitivní hodnocení práce minulého zastupitelstva
kritika postupu prací a dodržování technologických lhůt při opravě komunikace v Janově na
návsi okolo hřbitova, rovněž byla zmíněna i kratší záruční doba
ekonomická situace obce, kde bylo zdůrazněno, že obec hospodaří bez dluhu
nedostatečnost internetové prezentace obce

-

negativní, ale i pozitivní názor na rezignace zastupitelů a náhradníků volební strany Sdružení
nezávislých kandidátů Roudné a Janova

K těmto tématům byla rozvedena vášnivá diskuse, která se stala nekontrolovatelnou, proto předsedající
vyzval přítomné občany, zda mají ještě nějaké dotazy. Nikdo z přítomných již nevznesl žádný dotaz, a
tudíž byla diskuse ukončena.

* * *
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hodin.

* * *
Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 10.11.2014
Zapisovatel:

Renata Capouchová
...............................................................................................................

Ověřovatelé:

Radka Čistecká

dne:
...............................................................................................................

Eva Kropáčková

...................................................................................

dne:
...............................................................................................................

Starosta:

Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom
...............................................................................................................

...................................................................................

dne:
...................................................................................

