
OBEC ČISTÁ
Zópis z Ustavujícího veřejného zasedóní zastupitelsna obce

konaného dne 72.70.2022 od 17:00 hodin na sóle KD
4/2022

Přítomni: Zdeněk Tyšer, Leoš Miler, Danuše Horáčkován Libor BártarJaroslav
Martinec, Marta Dubayováo f3ubomír Závoda

Jednání zahájil dosavadní starosta obce, kte4ý prohlásil, že jednáni zastupitelstva obce bylo
řádně Oznámeno a Svoláno, konstatoval přítomnost 7 členů nově zvoleného zastupitelstva
obce, s tím, Že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Prohlásil, že dle § 91 v zékoné o
obcích Ustavující zasedání předsedá zpravidladosavadní starosta, proto zasedání povede i
nadále dosavadní starosta.

Program
l. Zahájení - prezentace členů nového zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. ] zdkona o obcích) a zapisovatele zápisu
3, Schválení programu VZ
4. Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů
b) určenífunkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

(§7l odst.I písm. a/ zákona o obcích)
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty
Volba místostarosty

5. Zřízení finančního, kontrolního, kulturního, sportovního výboru a\ výboru pro ŽP volba
a) určení počtu členů jednotlivých výboru
b) volba předs edů j ednotlivých výborů

6. Rozhodnutí o odměnách za rylkonfunkcí uvolněných členů zastupitelstva (§7 t odst. ]
písm. a/ zákona o obcích) a neuvolněných členů zastupitelsna (§72 odst.2 zákona o
obcích)

7. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

1. ZAHÁJENÍ - dosavadní starosta obce a zároveňpředsedající,zaháji|Ustavující
veřejné zasedání, představil nové členy zastupitelstva na následující volební
obdobío a to.s jednou změnou. Dne 3.10. 2022 odevzdal na OÚ Čista REzIGNACI
NA MANDAT ZASTUPITELE (podle § 55 odst. 2 písm. b) ztíkona č.49ll200l Sb,
o volbách do zastupitelstev obcí) pan Vladimír Hrubý. Na jeho uvolněné místo
automaticky postoupil 1.náhradník z Volební strany ě. 1 -Naše Čistá, pan ťubomír
Závoda-

c)
d)
e)



Před zahájením tohoto zasedání bylo novým členům zastupitelstva obce čista pri
Prezentaci Předáno osvědČení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 ákona
49I/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některych zákoiů,ve znění
pozdějších předpisů.
Dosavadní starosta dále prohlásil, že Ustavující zasedáni zastupitelstva obce bylo řádně
Oznámeno a Svoláno, konstatoval, že vše bylo zveřejněno na úrední desce po dobu
nejméně 7 dní a Že zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 7 nově zvolených zastupitelů a
je tedy usnášeníschopné.

Př,edsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzvalpřítomné členy
zastuPitelstva ke sloŽení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
Členy zastupitelstvarŽe odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 49tl2001Sb., o volbách do ZO).
Předsedající přeČetl SLIB a jmenovitě lyzval přítomné členy ZO keslolení slibu
Pronesením slova ooslibuji" a podpisem. ŽaanY člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.

2. UnČnNÍ OVĚŘOVATELŮ - předsedající navrhl jmenovitě na ověřovatele zápisu
zastupitelku obce DanuŠi Horáěková a zastupitele Jaroslava Martinc e, na zapisovatele
navrhl paní Janu Uhlířovou.
[Jsnescní ZO číslo 4tr-2022
ZastuPitelstvo obce schválilo návrh ověřovatelů a zapisovatele zápisu a usnesení
Výsledek hlasování - pro 7 (Z. Tyšero L. Miler, D. Horáčkoiá,L,Bárta,

J. Martinec, M. Dubayovárl. Závod,a)
proti 0
zdržel se 0

Předsedající navrhl volbu 3 členů Volební komise zplénapro vyhlášení v}sledků
následné navrhované volby starosty a místostarosťy obce, a to paní D
T :,p&flíJ D apanaV B
Usnesení ZO číslo 42-2022
ZastuPitelstvo obce schválilo navržené členy Volební komise zp|éna, předsedou
komise byla určena paní D T
Výsledek hlasování - pro 7o proti 0o zdržel se 0

SCHVÁLENÍ PROCRAMU - předse,daj ící seznámil přítomné s návrhem programu
v souladu s informací o programu zveřejněnou na úřední desce. K návrhu píogťamu
nebyly vzneseny dodatečné návrhy k doplnění - proto dal předsedající o návrhu
hlasovat.
Usnesení ZO číslo 43-2022
ZO schválilo navržený program
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
a) Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu obce
Usnesení ZO číslo 44-2022
zo schválilo tento návrh
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

J.

4.



b) Určení funkcío pro které budou členové ZO uvolněni
Ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) předsedající navrhl, aby členovó
zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon fuŇce starosty obce.
Usnesení ZO číslo 45/2022
zo schválilo tento návrh
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

c) Určení způsobu volby starosty a místostaros§
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla provedena formou
,,TAJNEHO" hlasování
Usrreserrí ZO číslo 46-2022
ZO schválilo tajný způsob hlasování
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

Po schválení tajné volby buďou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzddny do
připravené hlasovací urny, ndsledně budou předsedou komise pí. D
T spočítány a případným členům zastupitelstva obce bude umožněno
výs lede k zkontrolovat,

d) Volba starosty
Do funkce starosty obce byl zvolen pan Zdeněk Tyšer, nar. 9,10. 1962, Čistá255.
Usnesení ZO číslo 47-2022
Starostou obce se na další volební období stal pan Zdeněk Tyšer - uvolněná funkce
ke ďni přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: 6 hlasů Zdeněk Tyšero l, hlas získal Libor Bárta

e) Yolba místostarosty
Do funkce místostarosty obce byl zvolen Leoš Miler, nar. 16.6. 1968, Čistá263.
[Jsnesení ZO číslo 48-2022
MÍstostarostou byl zvolen pan Leoš Miler - neuvolněnó funkce ke dni přijetí tohoto
usnesení
Výsledek hlasování: 6 hlasů Leoš Miler, 1 hlas získal Jaroslav Martinec

.r. zŘíznNí rINANčNíno a KoNTRoLNíHo vrinonu, voLBA pŘnnsnpů
oSTATNÍcu vÝnonŮ
Y souladus § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I, zákona o obcích Předsedající podal
informaci o povinnosri zřídit F'inanční a Kontrolní vÝbor, přičemž Finanční a
Kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§ l19 odst. t). Čteny těchto výborů
nemůže být starosta ani místostarosta,
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Finanční v}bor a Kontrolní ýbor,
přičemž kažďý znichbude mít 3 členy včetně předsedy.
UsnesenJí_ZO číslo 49-2022
zo schválilo tento návrh
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

Předsedající dále navrhl do funkce předsedy Finančního qýboru Libora Bártu
Vsnesení zastupitelstva obce číslo 50-2022
ZO schválilo předsedu Finančního výboru pana Libora Bártu
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0



Předsedající dále navrhl do funkce předsedy Kontrolního výboru Martu Dubayovou
Usnesení zasturritelstva obce číslo 51-2022
ZO schválilo předsedu Kontrolního výboru Martu Dubayovou
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0o zdržel se 0

Předsedajíci dáIe navrhl do funkcí ostatních předsedů jednotliqých v/boru následující
zastupitele obce:
Kulturní výbor
Předsedající navrhl, aby předsedou ýboru byla zastupitelka Danuše Horáčková.
t_Is_nesení ZO číslo 52-2_02_2

zo schválilo tento návrh
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

Sportovní výbor
Předsedající navrhl, aby předsedou výboru byl zastupitel Jaroslav Martinec
Usnesení ZO číslo 53-2022
zo schválilo tento návrh
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

Výbor pro Životní prostředí
Předsedající navrhl, aby předsedou ýboru byl zastupitel Lubomír Závoda
Usn§e_ní ZO číslo 54-2022_

zo schválilo tento návrh
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

6. ROZHODNUTÍ o oDMĚNÁCHZAv,ÍroN FUNKCÍ UvoLNĚIrlÝcH
ČLnlqŮ Zo G71odst.1 písm. al zákonao obcích) A NEUVOLNĚNÝCH
CLENU ZO (§72 odst.2 zákona o obcích)
a) Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §

72 odst.2 zákona o obcích anařízením vlády č.31812017 Sb., o qýši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávních celků poskytována odměna ve qfši
I.623,-Kě zaměsic, a to v případě, že nebudou zastávat výkon jiných funkcí
v zastupitelstvu.

Usnesení ZO číslo 55-2022
ZO schválilo návrh odměn pro neuvolněné členy ZObez ostatních funkcí v ZO
Výsledek hlasování - pro 7o proti 0, zdržel se 0

b) Předsedající navrhl, aby odměna za qýkon funkce místostarosty obce, jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce byla ve Ýši29206,-Kč zaměsíc.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Usnesení ZO č8lo 56-2022
ZO schválilo návrh odměny pro neuvolněného místostarostu obce
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

c) Předsedající navrhl, aby odměnazavýkon funkce Předsedy výboru
zastupitelstva obce byla ve wši 3.245,-Kč za měsíc.
Dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákonao obcích
určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhmné qiši.



Zastupitelstvo obce Čistá v souladu s § 74 odst. 3 zákonao obcíeh stanovuje, že
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za ýkon funkce, za níž podle roáodnutí
zastupitelstv a náIeží nej vyšší odměna.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
.{ ]§ llesertt_ zitstrrr p itclstv4_o b ce číslo §7-2 022
ZO schválilo návrhy odměn pro předsedy jednotlivYch výborů
Výsledek hlasování - pro 7, proti 0, zdržel se 0

7. Informace o schválení Rozpočtového opatření č. 712022 - starostou obce.

8. DISKUSE

- Starosta obce * informoval občany o kultumích akcích v obci, akcích
stavebního charakteru jako např. dokončení Veřejného osvětlení u
Autobusového zálívu na Stránce, Dešťové kanalizaci na Stránce. Dále podal
informaci, že na akcí Kameroqf systém byla obci pŤiznána dotace. Zahájeni
realizace Kamerového systému by mělo být koncem měsíce října atermín
dokončení se předpokládá konce listopadu 2022. Kamery budou snímat pouze
obecní budovy a obecní pozemky.
Starosta dále oznámil^, že na akci Splaškovákanalizace je podána žádost o
stavební povolení a do konce tohoto kalendářního roku se předpokládávydání
stavebního povolení. Skalní svah nad RD č.p. 91 a92 - skalní svah je
v havarijním stavu, rozpočet je cca 10 mil, Kč a je tu naděje na podání žádosti
o dotaci.

- p. P B. _ - má pocit, že v obci jezdí mnoho linek IDSK, tolik jich
není zapotŤebí a dělají si na Velké Straně přestávky. Dále rodiče vozí své děti
auty do školy ajiž od 7 h ráno je tam dost nebezpečno, rodiče parkují, kde
nemají, děti kličkujímezi auty aopačně.
Starosta obce odpověděl - dokončuje se projekt narevitalizaci návsi na Velká
Strana, doufejme, že se tuto akci podaří co nejdříve zrealizovat ovšem i tato
plánovaná akce je podmíněna získánímdotace. Poté by se situace před ZŠ
Čístá vý r azně zlepšila.

- p.B - navrhuji Zákaz vjezdu avt ažke škole.
Starosta obce odpověděl - ředitelka školy již vícekrát rodičům oznám1,Ia, aby
ke škole auty nejezdili.

- pí. Š - požádalao úprar,y cestičky od ,,kalu" směrem na Týnec.
Starosta obce odpověděl - cesta bude částečně upravena, není to ovšem žádná
turistická cesta, tedy není to oficiální cesta.

9. zÁvĚn

Starosta obce ukončil zasedání v 17.50 hodin,



Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválené Odměny členům ZO od12.10.2022
4. Zveřejněná informace o konání ustavujícího za§edání podle

§ 93 odst. 1zákona o obcích
5. Přiloha k nařízenívlády č.31812017 Sb., vene 3

k odměňování zastupitelů obcí

Zápis byl vyhotoven dne 17 .10.2022 v pěti stejnopisech a každý má platnost originálu.

,W!fu:.Zapisovatel:

ověřovatelé:

Starosta:

Místostarosta:

Jana uhlířová
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LIS TINA PRÍTO MNÝCH ZASTUPITELŮ Na USTAVU"IÍCÍVIY7

vEREJNfrw zlsnuÁNÍ zasrUPITELsTvA OBCE ČlsrÁ
KONANÉHo DNE 12.10.2022 oD 17.00 HODIN NA sÁr,E xo
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SLIB
čIenu zustupitelstvu obce Čism

,, Slibuji věrnost České republice.
Slibuii na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Čtstá a jejích
občanů a řídit se Úsfuvotl a zdkony České iepublilq) ".

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příimení podpis

Leoš Miler

Zdeněk Tyšer

Danuše Horáčková

Libor Bárta

Jaroslav Martinec

Marta Dubayová

Lubornír závoda

v Čisté dne 12. řýna2022
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INFORMACE(oznámenil 
v

o konání ustavuiícího zasedání nově zvoleného zastuBitelstva obce cistá

Obecní úřad Čistá v souladu s ustanovením § 93, odst. I zákona é. L2Bl2000 Sb., o
obcích (obecní zíízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Cistá, svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Tyšerem
v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: obec Čista - SÁL KULTURNÍHo poHau
Doba konání: I2.I0. 2022 od 17.00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení - prezerí.ace členů nového Zastupite\stva obce

2. IJrčení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) azapisovateLe

3. Schválení programu

4. Volba starosty a místostaros§
a) určení poětu místostarostů
b) urěení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst,1

písm. al záL<ona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

5, Zíizení finančního, kontrolního, kulturního, spottovního výboru a výboru pro ŽP
a) určení počtu členů jednotlivých v}borů
b) volba předsedů jednotliv/ch výborů

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných ělenů zastupitelstva (§ 71
odst.1 písm. al zákona o obcích) a neuvolněných ělenů zastupitelstva (§ 72 odst.2
zákona o obcích)

7. Diskuse

Před schválením programu složí Členové zastupitelstva obce slib.

V obci Čistá, dne 30.9. 2022

Sejmuto zilředníVyvěšeno na úřední desce dne: 3. I0. 2022

dosavadní
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