Zápis
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, konané
dne 1. 11. 2018 v obecním domě obce Bystré
Zasedání zahájil pan Josef Lukášek jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva a přivítal
všechny hosty.
Potvrdil, že před zahájením zasedání bylo členům nově zvoleného zastupitelstva obce předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. volbách do
zastupitelstev obcí.
Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 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 (lhůta uplynula dne 19. října v 16.00
hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Bystré zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 24. 10. do 1. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Na zasedání bylo přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),
omluvena je paní Světlana Dědková, takže ustavující zasedání zastupitelstva bylo podle § 92
odst. 3 zákona o obcích usnášení schopné. Omluvená zastupitelka složí slib na příštím
zasedání zastupitelstva.
Informaci o posledních komunálních volbách přednesla zástupkyně volební komise paní
Zuzana Hauferová.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval předsedající ke složení slibu zastupitele obce.
Upozornil přítomné členy zastupitelstva, že podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že po přečtení slibu podle zákona o obcích byli zastupitelé
jmenovitě vyzváni ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ spolu s podáním ruky
předsedajícímu a k podpisu na připraveném archu.
Předsedající požádal přítomné, aby povstali a proběhlo složení slibu.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bystré a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
Bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že všichni přítomní nově zvolení zastupitelé
podepsáním slibu řádně potvrdili nabytí mandátu, bylo přistoupeno k programu dnešního
jednání. Nejprve byli určeni zapisovatele a ověřovatelé zápisu z dnešního jednání. Navržení
byli ověřovatele zápisu paní Monika Drašnarová a pan David Fellner, zapisovatelem pak pana
Jaroslav Pokorný.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0. Schváleno
Zastupitelstvo obce Bystré určuje ověřovateli zápisu Moniku Drašnarovou a Davida Fellnera a
zapisovatelem Jaroslava Pokorného

Dále pan Lukášek navrhl, aby se dnešní zasedání řídilo programem, který byl
zveřejněn na pozvánce na dnešní jednání.
Program ustavujícího zasedání
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise.
2. Schválení programu.
3. Určení funkcí, zda budou některé funkce členové zastupitelstva vykonávat jako
uvolnění.
4. Rozhodnutí – stanovení o odměnách za výkon funkcí starosty a místostarosty
5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
6. Volba starosty a místostarosty obce
7. Zřízení – ustanovení finančního a kontrolního výboru
8. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
9. Volba členů finančního a kontrolního výboru
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
11. Stanovení zástupce do dobrovolného svazku obcí
12. Došlá pošta
13. Informace o provedených rozpočtových opatřeních č.24 a 25/2018.
14. Projednání smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
15. Práce v obci, zpráva o odpadovém hospodářství a kultuře v obci.
16. Různé, diskuze
17. Závěr

Předsedající se dotázal, zda má někdo ze členů zastupitelstva připomínky k programu nebo
doplnění.
Není tomu tak. Dávám tedy hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0. Zdrželi se 0

Program zasedání byl schválen.

Podle třetího bodu programu musí zastupitelé rozhodnout, zda bude některá funkce
vykonávána jako dlouhodobě uvolněná. Vzhledem k velikosti, ekonomické situaci obce a
plánům, které stojí před námi, doporučil předsedající zastupitelstvu, aby i nadále byly funkce
starosty a místostarosty vykonávány jako neuvolněné. Jiný návrh nebyl předložen
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení II/a
Funkce starosty i místostarosty budou ve volebním období 2018-22 vykonávány jako
neuvolněné.
Usnesení bylo schváleno
Dále byla stanovena výše odměny za výkon funkce starosty a místostarosty, které musí být
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.. Podle tohoto nařízení musí mít starosta
minimálně 30 % z maximální výše platu uvolněného starosty obce do 300 obyvatel, což
v našem případě znamená 10.950,- Kč hrubého, předsedající doporučil zaokrouhlit na
11.000,- Kč, u místostarosty je uváděna pouze maximální výše. Zde je předkládán návrh na
4.500,- Kč hrubého. Nikdo ze zastupitelů k předloženému návrhu neměl připomínky. O
předloženém návrhu nechal hlasovat
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení IV bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Bystré stanovuje odměnu za výkon funkce starosty 11.000,- Kč a
místostarosty 4.500, - Kč
Usnesení bylo schváleno
Dále bylo podle zákona o obcích nutné rozhodnout o způsobu volby starosty a místostarosty.
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá tato volba veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit zastupitelstvo. Pokud by zastupitelé požadovali tajnou volbu, budou
hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek
sčítání zkontrolovat. Pan Lukášek doporučil, aby tak jako v minulém období, proběhla veřejná
volba hlasováním.
Jiný návrh na změnu způsobu hlasování nebyl, proto dal hlasovat.
Volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se
Návrh byl schválen.

Šestým bodem programu byla volba starosty. Předsedající se zeptal přítomných zastupitelů,
koho navrhují na funkci starosty pro příští čtyři roky.
Pan David Fellner navrhl, aby funkci starosty i nadále vykonával pan Leoš Ševc.
Předsedající se otázal, zda má někdo jiný protinávrh?
Jiný návrh nebyl předložen, pana Ševc byl dotázán, zda s předloženým návrhem souhlasí.
Pan Ševc s návrhem souhlasil.
Děkuji a dávám hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Bystré volí starostou obce pana Leoše Ševce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. I/a bylo schváleno
Předsedající pogratuloval starostovi ke zvolení a předal mu další řízení zastupitelstva.
Starosta poděkoval a pokračoval bodem č. 7 a to volbou místostarosty. Vzhledem k tomu, že
dosavadní místostarosta pan Jaroslav Pokorný už nechtěl na tuto funkci kandidovat, navrhl
starosta na funkci místostarosty pana Josefa Lukáška.
Má někdo jiný návrh?
Pokud nikdo nemá jiný návrh, ptám se nejprve pana Lukáška, zda s předloženým návrhem
souhlasí.
Pan Lukášek vyjádřil souhlas s návrhem.
Děkuji a dávám hlasovat o návrhu
Zastupitelstvo obce Bystré volí místostarostou obce pana Josefa Lukáška.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení I/b bylo schváleno
8) Podle zákona o obcích jsme povinni zřídit finanční a kontrolní výbor. 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). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo
finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Návrh
Zastupitelstvo obce Bystré zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č III/a,b bylo schváleno.
Dále podle programu proběhla volba předsedy finančního a kontrolního výboru. Za předsedu
finančního výboru byl navržen pan David Fellner a předsedou kontrolního výboru pan Samuel
Hejzlar.
Starosta nechal hlasovat o návrhu.

Zastupitelstvo obce Bystré volí předsedou finančního výboru pana Davida Fellnera a
předsedou kontrolního výboru pana Samuela Hejzlara.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. I/ c,d bylo schváleno.
10.) Za členy finančního výboru byli navrženi Vojtěch Krása a Jan Bartoš, za členy
kontrolního výboru Jiří Tomáš a Ondřej Tamchyna. Má někdo jiný návrh nebo chce výbory
doplnit na pětičlenné. Není tomu tak, dávám hlasovat.
Zastupitelstvo obce Bystré volí členy finančního výboru pány Vojtěcha Krásu a Jana
Bartoše a členy kontrolního výboru pány Jiřího Tomáše a Ondřeje Tamchynu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. I/e,f bylo schváleno.
Mimo tyto povinné výbory starosta navrhl opět ustavit kulturní komisi. Za její předsedkyni
doporučil paní Moniku Drašnarovou a za členy paní Světlanu Dědkovou, pana Jaroslava
Pokorného a zástupce našich spolků, tak jak tomu bylo doposud.
Má k tomu někdo doplnění?
Dávám hlasovat o zřízení kulturní komise.
Zastupitelstvo obce Bystré zřizuje kulturní komisi ve složení: předsedkyně paní Monika
Drašnarová, členové paní Světlana Dědková, pan Jaroslav Pokorný a zástupci místních
spolků.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. III/c bylo schváleno.
Starosta uvedl ještě jednu problematiku. Doposud všichni členové zastupitelstva, mimo
starosty a místostarosty, pracovali zcela zdarma. V souvislosti s nařízením vlády č. 318/2017
Sb. vyvstal problém, jak zaplatit mimořádné práce navíc. Proto navrhl ostatním členům
zastupitelstva, v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytovat odměnu ve výši
200,- Kč měsíčně, a to ode dne 1. 11.2018

Zastupitelstvo obce Bystré v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 200,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se .0
Usnesení č. IV bylo schváleno.
Posledním bodem povinné části našeho zastupitelstva bylo určení zástupce naší obce v dobrovolném
svazku obcí. Starosta uvedl, že pokud není jiný návrh, rád by zastupoval naši obec v DSO i nadále.
Máte někdo jiný návrh? Nebylo tomu tak a starosta nechal hlasovat.

Zastupitelstvo obce Bystré schvaluje jako zástupce obce v DSO pana Leoše Ševce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. V/a bylo schváleno.
Starosta dále uvedl, že
Máme za sebou volební část, ale dříve, než se pustíme do běžné pracovní části, rád by
poděkoval dosavadním členům zastupitelstva, kteří už letos nekandidovali.
Především za dlouholetou činnost v několika volebních obdobích poděkoval panu Jiřímu
Tomášovi, a dále pak Jiřímu Jiránkovi, Josefu Novotnému a Simonu Krpatovi.
Dalším bodem byla informace o došlé poště, kdy kromě běžné poštovní korespondence nebyl
žádná, která by vyžadovala rozhodnutí zastupitelů.
Starosta dále informoval o rozpočtových opatřeních č. 24 a 25/2018. Tato rozhodnutí byla
v kompetenci starosty.
Dále starosta seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře pro Ing. Jana Bartoše PhD. s účinností od 1. 11. 2018, kdy zastupitelé byli předem
seznámeni s návrhem smlouvy.
Starosta se otázal, zda jsou k návrhu nějaké připomínky? Nebyly, a tak nechal hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. V/b bylo schváleno
Dle programu byla dále podána informace o probíhajících pracích v obci.
Paní Monika Drašnarová informovala přítomné o připravovaných kulturních akcích a stavu
odpadového hospodářství.
V diskusi se dotázal pan Smola na možnost pronájmu areálu koupaliště na delší časové
období. Starosta jeho dotaz přijal jako podnět k dalšímu jednání. Další dotazy nebyly, proto
starosta poděkoval a zasedání ukončil v 20.50 hod.

Usnesení
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Bystré, konaného
dne 1. 11. 2018 od 19.30 hodin ve společenském domě obce Bystré
Obecní zastupitelstvo
I)

Volí
a) starostou obce Leoše Ševce
b) místostarostou obce Josefa Lukáška
c) předsedou finančního výboru Davida Fellnera
d) předsedou kontrolního výboru Samuela Hejzlara
e) členy finančního výboru Vojtěcha Krásu a Jana Bartoše
f) členy kontrolního výboru Jiřího Tomáše a Ondřeje Tamchynu

II)

Určuje
a) Starosta a místostarosta budou vykonávat funkci jako neuvolnění

III)

Zřizuje
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) kulturní komisi ve složení:
předsedkyně Monika Drašnarová,
členové Světlana Dědková, Jaroslav Pokorný a zástupci místních spolků.

IV)

Stanoví
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a to ode dne
1.11.2018 takto:
starosta
11.000,- Kč,
místostarosta
4.500,- Kč,
člen zastupitelstva 200,- Kč

V)

Schvaluje
a) Pana Leoše Ševce jako zástupce do dobrovolného svazku obcí Region Orlické
hory
b) smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Janem
Bartošem Ph.D. s účinností od 1.11.2018

VI)

Bere na vědomí
a) Složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2
zákona o obcích
b) Informaci o došlé poště
c) Informaci o práci v obci
d) Informaci o odpadovém hospodářství
e) Informaci o chystaných kulturních akcích
f) Rozpočtová opatření č. 24/2018 a 25/2018

V Bystrém dne 1. 11. 2018

Starosta:

Místostarosta:

Leoš Ševc

Josef Lukášek

