Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2010
Den a místo zasedání: 11.11.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná
Zasedání zahájeno: 17:03 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Roudná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:03 hodin
dosavadním starostou obce panem Pavlem Němejcem (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 2.11.2010 do 11.11.2010. 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 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 pana Jana Horaise a paní Kateřinu Menglerovou 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 a navrhl pozměnit pořadí bodů v
programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o 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 1/1/2010.

* * *
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 1/2/2010.

* * *
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: Člen zastupitelstva pan Jan Horais navrhl zvolit do funkce starosty pana Karla Mattanelli. Člen
zastupitelstva pan Miroslav Havlík navrhl zvolit do funkce starosty pana Ing. Jiřího Kadlece.
Hlasování bude probíhat v pořadí podle podaných návrhů. Schválením návrhu se o dalších návrzích již
nehlasuje.
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 1/3/2010.
O dalším návrhu na volbu starosty již nebylo hlasováno, protože první návrh usnesení byl přijat.
Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta pan Karel Mattanelli 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 Radku
Čisteckou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí místostarostou obce Roudná paní Radku Čisteckou.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 1.
Návrh usnesení nebyl přijat.
Z důvodu nezvolení místostarosty vyzval předsedající členy zastupitelstva k podání dalších návrhů na
funkci místostarosty. Člen zastupitelstva pan Karel Mattanelli navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Jana Horaise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí místostarostou obce Roudná pana Jana Horaise, nar. 4.12.1953,
Roudná č.p. 4, 392 01 Soběslav.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/4/2010.

* * *
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 (§ 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
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 1/5/2010.

a) Volba předsedy a členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jiří Kadlec navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru pana Miroslava Havlíka. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí předsedou finančního výboru pana Miroslava Havlíka.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/6/2010.
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 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/7/2010.

b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Miroslav Havlík navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Kadlece. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roudná volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jiřího Kadlece.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/8/2010.
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 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/9/2010.

* * *
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 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/10/2010.

Odměna předsedů výborů
Předsedající navrhl stanovit neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci
předsedy finančního nebo kontrolního výboru, měsíční odměnu ve výši 800,- 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 § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy
finančního nebo kontrolního výboru, bude odměna poskytována ve výši 800,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy finančního nebo kontrolního
výboru.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/11/2010.

* * *
Bod 11. – Diskuse
V 17:25 hodin byl předsedajícím dán prostor k diskusi.
Diskusi zahájil Ing. Kadlec, který vyzval přítomnou účetní obce paní Renatu Capouchovou k poskytnutí
údajů, kolik činí plat uvolněného starosty, provoz auta a jaký je roční rozpočet obce. Předsedající nechal
zasedání v 17:30 hodin přerušit, aby účetní mohla připravit potřebné výkazy. V 17:34 hodin bylo opět
pokračováno v diskusi. Účetní sdělila přítomným požadované údaje. Ing. Jiří Kadlec se obrátil na
občany s argumentací, zda je pro obec nutné mít uvolněného starostu, protože stojí obec 10 % ročního
rozpočtu. Na tuto argumentaci reagoval pan Milan Vančata, který konstatoval, že plat starosty je
adekvátní jeho pracovnímu vytížení a tím vyjádřil nesouhlas s názorem pana Ing. Jiřího Kadlece mít
neuvolněného starostu.
Dále vznesl dotaz pan Jan Novák ml. na bývalého starostu pana Pavla Němejce, co se za jeho
působení ve vedení obce vlastně pro obec udělalo. Pan Pavel Němejc mu na tuto otázku dostačujícím
způsobem odpověděl, a to výčtem všech akcí, které obec za jeho působení ve funkci starosty
realizovala.
Další dotaz vznesla paní Bohumila Skaláková, která poukázala na fakt, že zastupitel, který ve volbách
do zastupitelstva získal největší počet hlasů, se nestal starostou. Další její otázka byla, jestli
příbuzenské vazby mezi nově zvoleným starostou a místostarostou nejsou v rozporu s výkony těchto
funkcí. Tytéž obavy vyjádřila i paní Nataša Mattanelliová. Několik přítomných občanů paní Bohumile
Skalákové odpovědělo, že o zvolení do funkce starosty rozhodují nově zvolení zastupitelé mezi sebou
bez ohledu na počet získaných hlasů při volbách do zastupitelstva obce a že příbuzenské vazby nejsou
v rozporu s platnými právními předpisy a nebrání řádnému výkonu těchto funkcí.
Diskuse pokračovala dotazem pana Jaroslava Blažka, který se ptal, proč svítí veřejné osvětlení za
bílého dne. K jeho dotazu bylo zodpovězeno, že k výše uvedenému mohlo dojít v souvislosti s opravou
veřejného osvětlení a nebo, že bude potřeba přenastavit spouštěcí zařízení, které reguluje zapínání a
vypínání veřejného osvětlení.
Do diskuse se zapojil také pan Jaroslav Kohout dotazem směrovaným na nového starostu a to, jakým
způsobem bude obec shánět dotace a zda se bude snažit využívat i evropské dotační tituly. Starosta
reagoval tak, že finanční prostředky lze získat z operačního programu ROP-Jihozápad nebo
z ministerstva pro místní rozvoj a popřípadě kontaktovat firmy zajišťující zprostředkování dotací. Na toto
reagoval pan Ing. Jiří Kadlec otázkou, jak lze smluvně ošetřit úplata za zprostředkování dotací. Starosta
obce na toto odpověděl, že lze smluvně ošetřit, že úplata za zprostředkování dotací bude provedena až

po připsání finančních prostředků na účet obce. Do této diskuse se zapojil i pan Milan Vančata, který
uvedl i jiné způsoby ošetření smluvních vztahů mezi zprostředkovateli dotací a obcí.
Poté 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 17:58 hodin.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2010
Zapisovatel:

Renata Capouchová, v.r.

Ověřovatelé:

Jan Horais, v.r.

dne: 15.11.2010

Kateřina Menglerová, v.r.

dne: 15.11.2010

Karel Mattanelli, diplomovaný ekonom, v.r.

dne: 15.11.2010

Starosta:

