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Zápis č. 1 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, 
konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou 

 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Volba starosty 
3. Volba místostarosty 
4. Volba členů rady obce 
5. Volba předsedy finančního výboru 
6. Volba předsedy kontrolního výboru 
7. Diskuse 
8. Usnesení a závěr  
 
Začátek: 18.00 hod 

Bod 1/ zahájení 
Přítomní zastupitelé dle prezence : Ing. Josef  Čepička, Marie Čepičková, Radek Dvořák, Jiří 
Ehrenberger, Eliška Gruberová, Jan Kabát, Karel Nečas, Kamil Pavliš, Hana Pavlišová, Václav 
Pospíšil, Mgr. Zdenka Rolníková, Zbyněk Růžička, RNDr. Leoš Štefka, Vít Vařejka, Veronika 
Vařejková 

 
Zasedání ustavujícího Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou bylo zahájeno v 18:00 hodin 
nejstarším členem nově zvoleného zastupitelstva obce panem RNDr. Leošem Štefkou („dále jako 
„předsedající“), který osobně představuje jednotlivé nově zvolené zastupitele přítomným občanům. 
 
Ve dnech před zahájením 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. Převzetí potvrdili svým podpisem.  
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.10.2014 
v 16.00 hod, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední 
desce Obecního úřadu Hradec nad Svitavou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, 
a to od  31.10.2014 do 8.11.2014 včetně. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno 
je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), tzn. že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s postupem při skládání slibu zastupitele. Tzn. přečte text 
slibu, každý člen zastupitelstva jednotlivě nahlas řekne „slibuji“, podepíše se na připravený arch  
a současně se podepíše na připravený Pamětní list v místní kronice.  
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích poté 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 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě 
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vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu. 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
Předsedají pověřil zapisovatelkou zápisu paní Stanislavu Jonákovou a pana Jana Švrčinu  zápisem o 
hlasování.  
 
Předsedající sděluje, že jednání bude zaznamenáno na zvukový a obrazový záznam, pokud 
není zásadní připomínka. 
1a) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zvukového a obrazového záznamu             ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno 
 
Předsedající vyzval zastupitele k 1. hlasování, aby hlasování bylo veřejné. 
1b) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje veřejné hlasování                                                        ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje, ke každému bodu rozpravu zvlášť. 
1c) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje rozpravu ke každému bodu zvlášť                           ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Volba ověřovatele zápisu 
1d) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Zdenka Rolníková                     ( 14 – 0 – 1 ) 
                                                                                    Václav Pospíšil                          ( 14 – 0 – 1 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Volba návrhové komise 
1e) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi: Ing. Josef Čepička                       ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                   Radek Dvořák                              ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                   Veronika Vařejková                     ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Předsedající navrhuje schválení programu dnešního jednání a dává hlasovat o návrhu programu. 
1f) usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání                                          ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
                                                                                                                                                              
Bod 2/ volba starosty 
 
Předsedající navrhuje, aby byl starosta uvolněný.   
2a) Usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje uvolněného starostu                                                     ( 15 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                          Usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající upozornil, že o  jednotlivých kandidátech bude hlasováno v opačném pořadí, než v jakém 
byli navrženi,tzn. o posledním návrhu se hlasuje nejdříve, přičemž po platném zvolení konkrétního 
kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  
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Člen zastupitelstva Vít Vařejka navrhl zvolit do funkce starosty Kamila Pavliše.    
Členka zastupitelstva Marie Čepičková navrhla zvolit do funkce starosty RNDr. Leoše Štefku. 
Člen zastupitelstva Ing. Josef Čepička navrhl zvolit do funkce starosty Zbyňka Růžičku.  
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Zastupitel RNDr. Leoš Štefka děkuje za projevenou důvěru, ale nemá zájem vykonávat funkci starosty 
obce. 
 
 
2b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh p. Čepičky na zvolení pana Zbyňka Růžičky starostou 
                                                                                                                         7 – 0 – 8 
                                                                                                                   Návrh nebyl přijat 
 
2c) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Kamila Pavliše starostou obce Hradec  
  nad Svitavou 
                                                                                                                         8 – 0 – 7 
                                                                                                                  Usnesení  bylo přijato 
Předsedající děkuje za právě proběhlou volbu a předává vedení ustavujícího zasedání nově zvolenému 
starostovi panu Kamilu Pavlišovi (dále veden jako „předsedající“).  
Nově předsedající nejdříve děkuje voličům za projevenou důvěru a bývalým zastupitelům a starostce 
za práci, kterou po předešle 4 roky pro obec vykonali. Přistupuje k dalšímu bodu programu, volbě 
místostarosty. 
 
Bod 3/ volba místostarosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány 
následující návrhy:  
 
Člen zastupitelstva Kamil Pavliš navrhl zvolit do funkce místostarosty Karla Nečase. 
Člen zastupitelstva Leoš Štefka navrhl zvolit do funkce místostarosty Zbyňka Růžičku. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  
3a) usnesení 
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Zbyňka Růžičky místostarostou obce 
                                                                                                                         7 – 0 – 8 
                                                                                                                   Návrh nebyl přijat 
3b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Karla Nečase  místostarostou obce Hradec nad Svitavou 
                                                                                                                         8 – 0 – 7 
                                                                                                                   Usnesení bylo přijato 

Bod 4/ volba členů rady obce 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady obce. Byly podány 
následující návrhy:  
 
Člen zastupitelstva Karel Nečas navrhl zvolit do funkce členů rady obce Václava Pospíšila.                                                                                                          
Člen zastupitelstva Václav Pospíšil  navrhl zvolit do funkce člena rady obce Víta Vařejku. 
Členka zastupitelstva Hana Pavlišová navrhla zvolit do funkce členky rady obce Veroniku 
Vařejkovou. 
Člen zastupitelstva Leoš Štefka navrhl zvolit do funkce člena rady obce Zbyňka Růžičku. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  
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4a) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvolení pana Zbyňka Růžičku členem 
  rady obce                                                                                                                    7 – 0 – 8 
                                                                                                                           Návrh nebyl přijat 
 
4b) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje paní Veroniku Vařejkovou členkou Rady obce Hradec nad 
Svitavou                                 
                                                                                                                                        8 – 1 - 6 
                                                                                                                            Usnesení bylo přijato 
4c) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Víta Vařejku členem Rady obce Hradec nad Svitavou                                 
                                                                                                                                         9 – 1 - 5 
                                                                                                                            Usnesení bylo přijato 
4d) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pan Václava Pospíšila členem Rady obce Hradec nad Svitavou                                 
                                                                                                                                        12 – 0 - 3 
                                                                                                                            Usnesení bylo přijato 

Bod 5/ volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.  
Člen zastupitelstva Leoš Štefka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru  
                                                                                                                             Ing. Josefa Čepičku. 
 
5) návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ing. Josefa Čepičku předsedou finančního výboru                                 
                                                                                                                                        15 – 0 - 0 
                                                                                                                  Usnesení bylo přijato 
Bod 6/ volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy:  
 
Člen zastupitelstva Leoš Štefka navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  
                                                                                                                               Jana Kabáta. 
Člen zastupitelstva Karel Nečas navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  
                                                                                                                               Zbyňka Růžičku. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Zastupitel Zbyněk Růžička nemá zájem vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru. 
 
6) usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje pana Jana Kabáta předsedou kontrolního výboru                                 
                                                                                                                                        15 – 0 - 0 
                                                                                                                            Usnesení bylo přijato 
                                                                                                                                         
 
 
Bod 7/ diskuse 
 
p. Čepička 
děkuje občanům za jejich důvěru. Informuje jak zastupitele, tak občany o finanční situaci obce.  
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Bod 8/ usnesení a závěr                                         
8) návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení z dnešního jednání ZO                                 
                                                                                                                                        15 – 0 - 0 
                                                                                                                            Usnesení bylo přijato 
 
 
 
 
 
Starosta obce děkuje všem přítomným za účast a v 19:35 hod ukončuje 1. ustavující zasedání 
Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou. 
 
 
 
 
V Hradci nad Svitavou 8.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Stanislava Jonáková                                             ……………………………………………. 
   
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Zdenka Rolníková                  …………………………………… ……… 
  
 
 
                                     
                                      Václav Pospíšil                        …………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                          …………………………………………. 
           Karel Nečas                                                                                      Kamil Pavliš 
        místostarosta obce                                                                              starosta obce 
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Závěr z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,  
konaného 8.11.2014 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1a)   pořízení videozáznamu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
1b)   veřejné hlasování  
1c)   rozpravu ke každému bodu zvlášť 
1d)   ověřovatelé zápisu Zdenka Rolníková, Václav Pospíšil 
1e)    návrhovou komisi Ing. Josef Čepička, Radek Dvořák, Veronika Vařejková 
1f)    program dnešního ustavujícího zasedání ZO 
 2a)   uvolněný starosta 
2b)  pana Kamila Pavliše starostou obce Hradec nad Svitavou 
3b)  pana Karla Nečase místostarostou obce Hradec nad Svitavou 
4b)  paní Veroniku Vařejkovou členkou Rady obce  Hradec nad Svitavou 
4c)  pana Víta Vařejku členem Rady obce Hradec nad Svitavou 
4d)  pana Václava Pospíšila členem Rady obce Hradec nad Svitavou 
5)    pana Ing. Josefa Čepičku předsedou finančního výboru 
6)    pana Jana Kabáta předsedou kontrolního výboru 
8)    usnesení z dnešního zasedání ZO 

 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
2b) návrh p. Josefa Čepičky na zvolení pana Zbyňka Růžičky starostou  
3b) návrh p. Leoše Štefky na zvolení pana Zbyňka Růžičky místostarostou 
4a) návrh p. Leoše Štefky na zvolení pana Zbyňka Růžičky členem rady obce  
 
 
 
V Hradci nad Svitavou dne 8.11.2014 
 
 
 
 
 
 
………………………. ..                                                                              …………………………….. 
    Karel Nečas                                                                                                Kamil Pavliš   
místostarosta obce                                                                                          starosta obce        
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Zápis č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného  
dne 8.11.2014 obsahuje celkem 30 listů, přičemž: 
 
 
 
 
 
SAMOTNÝ ZÁPIS                                                –     5  LISTŮ 
USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA                    –     1  LIST 
NÁVRH NA USNESENÍ                                       –     2  LISTY 
PREZENČNÍ LISTINA                                          –     1  LIST 
ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ                                   –     2   LISTY 
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO                –     1   LIST 
LISTINA PROKAZUJÍCÍ SLIB ZASTUPITELŮ -   15   LISTŮ 
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ  
O ZVOLENÍ                                                           -       3 LISTY 
SEZNAM LISTIN V ZÁPISE                                -    30  LISTŮ 
 
 
 
 
 
 
 


