Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov
konaného dne 30.10.2018 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu
Přítomni:

Vladimír Černý, Martin Džupin, Tomáš Fotul, Jiří Groh, Ing. Tomáš Halama, Petr
Holub, Ing. Milan Kuchař, Martin Kunc, Ing. Luboš Vaner

Omluveni:
Zahájení
Úřadující starosta ještě končícího volebního období se ujal slova a zahájil Ustavující zastupitelstvo
obce Bedřichov.
Zasedání zastupitelstva obce Bedřichov bylo zahájeno v 19h dosavadním starostou obce Petrem
Holubem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Bedřichov zveřejněna od 23.10.2018. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno všech
9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod 1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Jako ověřovatele zápisu předsedající navrhuje
zapisovatelku paní Regínu Keltnerovou.

pana Martina Džupina a pana Jiřího Groha a

Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 2.
Složení slibu členy zastupitelstva
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval předsedající 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 (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Předsedající přečetl text slibu „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bedřichova a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky“ a poté požádal jmenovitě zastupitele o prohlášení “Slibuji“ a podpis do
připraveného archu.
Všichni zvolení zastupitelé složili slib zastupitele.
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Bod 3.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.
Program:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Složení slibu člena Zastupitelstva obce Bedřichov
Zahájení, schválení programu
Volba starosty a místostarosty
- Určení počtu místostarostů
- Určení způsobu volby starosty a místostarosty
- Volba starosty
- Volba místostarostů
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru
- Volba předsedů výborů
- Určení počtu členů výborů
Zřízení Stavebního a pozemkového výboru
- Volba předsedy
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2
zákona o obcích)
Programové prohlášení Zastupitelstva obce Bedřichov
Diskuse, závěr

Hlasováním PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů, byl program dnešního zasedání
schválen.

Bod 4.
Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty a jednoho starostu – všechny jako
neuvolněné. Důvodem pro volbu dvou místostarostů je fakt, že jako neuvolnění funkcionáři budou
práci na obci vykonávat při své stávající práci. Dále předsedající uvádí, že ze zkušenosti, kterou nabyl
v předchozím volebním období jako neuvolněný starosta ví, že je potřeba, aby se do práce zapojilo
více lidí. Na Bedřichově je spoustu práce a bude nutné se o ni podělit více než tomu bylo doposud.
Bude potom také vidět více výsledků. Navíc bude, po dohodě s kandidáty na místostarosty,
navrhovat, aby si místostarostové rozdělili odměnu, která dle zákona za výkon této funkce náleží na
polovinu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
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Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejným hlasováním. Dále vyzval o případné přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány. Předsedající konstatoval, že se tedy bude hlasovat veřejně.
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě
místostarostů. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Volba starosty:
Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu.
Pan Ing. Milan Kuchař podal návrh usnesení, žádný protinávrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
volí starostou obce Petra Holuba.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Volba místostarostů:
Pan starosta navrhl na post místostarosty pana Martina Kunce a pana Ing. Tomáše Halamu, žádný
protinávrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
volí místostarostou obce Martina Kunce.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
volí místostarostou obce Ing. Tomáše Halamu.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 5.
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru
Pan starosta uvádí, že úvodem tohoto bodu by chtěl informovat, že obec má povinnost zřídit finanční
a kontrolní výbor. Zastupitelstvo také určuje počet členů výborů, který musí lichý a musí mít nejméně
3 členy.
Navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý bude mít 3 členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 3 členné.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Volba předsedů výborů:
Pan starosta navrhuje, aby předsedou finančního výboru byl jmenován
protinávrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
volí předsedou finančního výboru Vladimíra Černého.

Vladimír Černý, žádný

Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Pan starosta navrhuje, aby předsedou kontrolního výboru byl jmenován
protinávrh podán nebyl.

Tomáš Fotul, žádný

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
volí předsedou kontrolního výboru Tomáše Fotula.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 6.
Zřízení Stavebního a pozemkového výboru
Pan starosta navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo Stavební a pozemkový výbor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
zřizuje stavební a pozemkový výbor.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Volba předsedy:
Pan starosta navrhuje, aby předsedou Stavebního a pozemkového výboru byl jmenován Ing. Milan
Kuchař, žádný protinávrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
volí předsedou stavebního a pozemkového výboru Ing. Milana Kuchaře.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 7.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 odst.2 zákona
o obcích)

Pan starosta navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, poskytovaná odměna ve výši 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
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v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n)zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 500,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
Pan starosta navrhuje odměnu za výkon funkce pro starostu a místostarosty. S tím, že jak již bylo
řečeno, odměna pro místostarosty je v poloviční výši než odměna, kterou určuje zákon o obcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
starosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva, ve výši 24 593,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování PRO: 8 hlasů ( Černý, Džupin, Fotul, Groh, Halama, Kuchař, Kunc, Vaner), PROTI: 0 hlasů,
ZDRŽEL: 1 hlasů (Holub)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva, ve výši 12 000,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování PRO: 7 hlasů ( Černý, Džupin, Fotul, Groh, Holub, Kuchař, Vaner), PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL:
2 hlasů (Halama, Kunc)
Pan starosta navrhuje odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. N) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 500,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy.

Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Pan starosta navrhuje, aby v případě souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytla pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
největší odměna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
v souladu s § 77 odst. 3, písm. B) 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.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů
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Bod 8.
Programové prohlášení Zastupitelstva obce Bedřichov
Pan starosta uvádí, že na základě programového průniku mezi jednotlivými uskupeními, které se
ucházely o zvolení do obecního zastupitelstva a dále na základě shody mezi jednotlivými zastupiteli,
kteří byli zvoleni do zastupitelstva bylo vypracováno „Programové prohlášení zastupitelstva obce
Bedřichov 2018 – 2022“. Toto prohlášení je přílohou zápisu zastupitelstva.

Programové prohlášení zastupitelstva obce Bedřichov 2018 – 2022
Níže uvedené body jsou výsledkem průniku názoru zastupitelů obce Bedřichov. Zastupitelé obce
Bedřichov se zavazují konat v duchu těchto programových priorit a svojí činností přispět k jejich
naplnění.
1. Infrastruktura obce
Text: Pokračovat v projektování a výstavbě chodníků podél hlavní komunikace. Stavět další
pěšiny a cesty jako spojnice pro pěší uvnitř obce. Pokračovat v projektování a výstavbě
kanalizace a vodovodu. Řešit dopravu v obci snížením rychlosti a zajištěním opatření pro
vynucení jejího dodržování. Opravovat, udržovat a vylepšovat komunikace, mosty, kamerový
systém, dětská hřiště a parky.
2. Stadion Bedřichov
Text: Na základě zkušenosti se stávajícím stavem dořešit plochu stadionu (odvod vody,
zatravnění, zarovnání terénu, apod.). Opravit tenisové kurty. Vybudovat bike/ski track nad
stadionem, popřípadě vybudovat multifunkční hřiště. S pomocí dotace a partnerů zajistit
realizaci zasněžovacího systému.
3. Jizerská o.p.s.
Text: Ponechat jako hlavní činnost – úprava stop Jizerské magistrály. Společně dobudovat
stadion a zasněžování. Řešit s ředitelkou a správní radou prostor pro vybudování zázemí pro
rolby (vybrat místo, projekt, finance).
4. Sjezdový areál
Text: Vést jednání s majitelem vleků (TJ Bižuterie) o dalším postupu v areálu s cílem zajistit
potřebnou investici do areálu. Na základě těchto jednání postupovat dále. Být partnerem a
v případě potřeby aktivně spolupracovat v odstraňování problémů bránící rozvoji areálu.
5. Územní plán obce
Text: Neotevírat územní plán obce. Pouze výjimečně, a to pouze pokud půjde o zásadní
strategický zájem obce.
6. Turistický ruch
Text: Podporovat turismus přes Infocentrum. IC spolupracuje s ubytovateli a podnikateli.
Pokračovat v projektech (stezky, jejich propojení, okolní cíle pro turisty, prodej). Zajistit další
½ úvazek pro zaměstnance a větší prostory v budově.
7. Kultura a sport
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Text: Podporovat spolek Bedřichováci (tradiční akce), přes kulturní komisi podporovat i další
akce (drakiáda, perníčky, zájezdy apod.). Poskytovat dotace z rozpočtu na další akce (např.
Decahtlon Cup apod.). Otevřenost dalším podnětům.
8. Ostatní
Text: Dbát o vzhled obce a udržovat čistotu. Ekonomickou aktivitu obce (parkoviště,
pronájmy) řídit efektivně s cílem, aby vydělané prostředky byly investovány zpět do obce.
Snažit se působit jako spojnice mezi různými zájmy obyvatel – např. podnikatelů a
nepodnikatelů. Apelovat na vzájemnou toleranci a ohleduplnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bedřichov
Schvaluje „Programové prohlášení zastupitelstva obce Bedřichov 2018 – 2022“, které je přílohou
usnesení ustavujícího zastupitelstva obce Bedřichov.
Hlasování PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL: 0 hlasů

Bod 9.
Diskuse, závěr
Pan Ing. Milan Kuchař uvádí, že se vzdává své odměny ve prospěch obce Bedřichov.
Dále pan starosta uvádí, že bude zřízena komise starosty pro strategický rozvoj ve spolupráci s panem
Vanerem. Konkrétní podoba bude projednána na příštím zasedání.
Dále bude zřízena kulturní, sociální a sportovní komise ve spolupráci s paní Hozdovou. Konkrétní
podoba bude projednána na příštím zasedání.
Pan starosta vyzývá, že pokud má kdokoli zájem o působení v komisích a výborech, ať se přihlásí.
Pan starosta navrhuje termíny příštích zastupitelstev, které budou se konat pravidelně 1x za 2
měsíce, a to poslední čtvrtky v měsíci. V případě, že bude třeba projednat něco neodkladně, bude
vyhlášeno zastupitelstvo mimořádné a na termínu se domluví operativně. Do konce roku proběhnou
ještě dvě zastupitelstva a poté budou probíhat pravidelně každý sudý měsíc.
Termíny nejbližších jednání zastupitelstva: 29.11.2018, 27.12.2018, 28.2.2019, 25.4.2019, 27.6.2019.
Pan starosta ukončuje zasedání.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,37 hodin.

Zapsala:

Regína Keltnerová

Ověřovatelé zápisu:

Martin Džupin
Jiří Groh

Petr Holub
starosta obce
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