
Zápis  č. 5/2022 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Syřenov 

konaného dne 21.10.2022   od 19:00 hodin v místním pohostinství Na Klepandě 

 

        Přítomno: 7 členů nově zvoleného zastupitelstva (plný počet) ,  13 občanů,    8 hostů 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

     Zasedání Zastupitelstva obce Syřenov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 

hodin dosavadním starostou  Ing. Vlastimilem Krausem, který přítomné přivítal, poděkoval 

všem kandidátům do zastupitelstva obce Syřenov a nově zvoleným členům zastupitelstva 

popřál hodně zdraví a sil do nového volebního období. Stručně uvedl výsledek voleb do 

zastupitelstva obce Syřenov, kde z celkového počtu 190 oprávněných voličů přišlo k volbám 

celkem 136 voličů což představuje 71,6% volební účast. Starosta voličům za jejich účast ve 

volbách do zastupitelstva obce Syřenov poděkoval. Pak předal slovo i vedení ustavujícího 

zasedání nejstaršímu členovi nově zvoleného zastupitelstva obce Syřenov panu Milani Bláhovi   

( dále jen předsedajícímu).  

    Předsedající konstatoval, že 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.  

 

     Předsedající 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 ( dále jen zákona o obcích)  konalo do 15 

dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 07.10.2022 v 16.00 hod -  žádný návrh nebyl podán). Informace o konání 

ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Syřenov byla  podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na 

úřední desce Obecního úřadu Syřenov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 10.10.2022 do dnešního dne. Současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední 

desce“.  

 

      Předsedající konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo 

je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající dále konstatoval, že se z nově 

zvolených členů zastupitelstva obce nikdo mandátu nevzdal. Lze proto prohlásit, že všichni 

přítomní nově zvolení členové zastupitelstva obce byli řádně zvoleni a mohou přistoupit ke 

složení slibu. 

* * * 

Složení slibu člena zastupitelstva 

 

     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu člena zastupitelstva. 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 Syřenov 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. 1).  

              

      Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 



 

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

           Předsedající urči ověřovatele zápisu pana R. Svobodu a pana P. Janďourka, 

zapisovatelem určil  Ing. V. Krause a R.Hrdličkovou 

 

* * * 

 

Schválení programu: 

 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 

nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
        1)Volba starosty a místostarosty  

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) určení počtu místostarostů 

e) volba místostarosty 

         2)Zřízení finančního a kontrolního výboru a sociální komise 

    a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a sociální komise 

    b) volba předsedy finančního výboru 

    c) volba předsedy kontrolního výboru 

    d) volba předsedy sociální komise 

    e) volba členů finančního výboru 

    f)  volba členů kontrolního výboru 

    g)  volba členů sociální komise 

   3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 z. 

o obcích) 

   4) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

   5) Diskuse 

   6) Rekapitulace přijatých usnesení 

   7) Závěr 

 

Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo. 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 



 

 

 

1)  Volba starosty a místostarosty: 

 

a)Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění:  
     Předsedající  navrhl, aby všechny funkce členů zastupitelstva obce Syřenov byly 

vykonávány jako neuvolněné ve smyslu § 72 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 5/2022/1a: 

     Zastupitelstvo obce Syřenov  určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že 

pro výkon funkce starosty obce, místostarosty obce i předsedů a členů výborů a komisí nebudou 

členové zastupitelstva obce  dlouhodobě uvolněni. 

 

Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo. 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

b)Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
     Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

Předsedající navrhl, aby volba starosty a volba místostarosty proběhla veřejně hlasováním. Jiné 

návrhy nebyly vzneseny. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 5/2022/1b: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje způsob volby starosty a volby místostarosty 

veřejným hlasováním.  

Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo. 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.  
 

 

 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c) Volba starosty  
     Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty obce Syřenov Ing. Vlastimila Krause.                                     

Ten s návrhem souhlasil. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 5/2022/1c: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí starostou obce Syřenov Ing. Vlastimila Krause. 

                                     

Výsledek hlasování:  Pro: 6 členů zastupitelstva,   Proti: nikdo,  Zdrželi se: 1 ( V.Kraus). 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

 

 

* * * 

 

 

d) Určení počtu místostarostů 
     Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení č. 5/2022/1d: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování : Pro: 7 členů zastupitelstva,    Proti: nikdo,       Zdrželi se: nikdo. 

 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

e) Volba místostarosty 
     Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarostky paní  Renatu Hrdličkovou. Ta s návrhem 

souhlasila.  

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

  

Návrh usnesení č. 5/2022/1e: 

            Zastupitelstvo obce Syřenov  volí místostarostkou obce Syřenov paní Renatu  

Hrdličkovou. 

                            . 

Výsledek hlasování:  

Pro: 6 členů zastupitelstva,   Proti: nikdo,     Zdrželi se: 1  (R.Hrdličková). 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 



2)  Zřízení finančního a kontrolního výboru a sociální komise 

 

a)Zřízení výborů a sociální komise 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 informoval o možnosti zřízení komise jako nepovinného orgánu obce, který má 

poradní a iniciativní funkci.  V obci Syřenov je tradičně zřizována  sociální komise.  

     Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a sociální 

komisi, přičemž každý z nich bude  tříčlenný. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 5/2022/2a: 

     Zastupitelstvo obce Syřenov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a sociální komisi. Oba 

výbory i komise budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 členů zastupitelstva obce,    Proti: nikdo,   Zdrželi se: nikdo. 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

b)Volba předsedy finančního výboru:  

     Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana  Romana Svobodu.  

Ten s návrhem souhlasil. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 5/2022/2b: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí předsedou finančního výboru pana Romana Svobodu.         

 

Výsledek hlasování:  

Pro: 6 členů zastupitelstva obce,    Proti: nikdo,     Zdrželi se:1 (R.Svoboda). 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

c)Volba předsedy kontrolního výboru:  
     Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Milana Bláhu. Ten 

s návrhem souhlasil. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 5/2022/2c: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí předsedou kontrolního výboru pana   Milana Bláhu . 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 6 členů zastupitelstva obce,     Proti: nikdo,      Zdrželi se: 1 (M.Bláha). 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 



 

 

d)Volba předsedy sociální komise: 

     Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy sociální komise paní Kateřinu Novákovou. Ta 

s návrhem souhlasila. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

      Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení  č. 5/2022/2d: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí předsedkyní  sociální komise paní Kateřinu Novákovou,                   

Výsledek hlasování:  

Pro: 6 členů zastupitelstva obce,     Proti: nikdo,      Zdrželi se: 1 (K.Nováková). 

Usnesení  bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

e)Volba členů finančního  výboru:  
     Předsedající vyzval předsedu finančního výboru pana Romana Svobodu k podání návrhu na 

členy finančního výboru. Pan Roman Svoboda navrhl zvolit členem finančního výboru pana 

Pavla Janďourka a pana Pavla Vinkláře.  Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 5/2022/2e: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí členy finančního výboru pana Pavla Janďourka a pana 

Pavla Vinkláře. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 5 členů zastupitelstva obce,  Proti: nikdo,   Zdrželi se: 2 (P.Janďourek, P. Vinklář).                     

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

 

f)Volba členů kontrolního výboru: 

     Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru pana Milana Bláhu k podání návrhu na 

členy kontrolního výboru. Pan Milan Bláha  navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana  

Pavla Janďourka a pana Pavla Vinkláře.  Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení  č. 5/2022/2f: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí členy kontrolního výboru pana Pavla Janďourka a pana 

Pavla Vinkláře.              . 

Výsledek hlasování:  

Pro: 5 členů zastupitelstva obce,  Proti: nikdo,   Zdrželi se: 2 (P.Janďourek, P. Vinklář).                     

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

 



g)Volba členů sociální komise: 

     Předsedající vyzval předsedkyni sociální komise paní Kateřinu Novákovou k podání návrhu 

na členy sociální komise. Paní Kateřina Nováková navrhla zvolit členem sociální komise paní 

Marii Novákovou a paní Věru Čapkovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení   č. 5/2022/2g: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí členy sociální komise paní Marii Novákovou a paní Věru 

Čapkovou. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7 členů zastupitelstva obce,  Proti: nikdo,   Zdrželi se: nikdo.                     

Usnesení bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

3)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

 

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru pana Romana Svobodu k podání návrhu 

měsíčních odměn členům zastupitelstva. 

Předseda finančního výboru pan Roman Svoboda navrhl v souladu s ustanovením Nařízení 

vlády č. 338/2019 Sb.  následující měsíční odměny za výkon funkce členů zastupitelstva: 

Starosta – tuto funkci vykonává jako neuvolněný člen zastupitelstva obce -  měsíční odměna        

                                s platností od 21.10.2022  ve výši 25.000,-Kč 

 

Místostarosta: tuto funkci vykonává jako neuvolněný člen zastupitelstva obce -  měsíční         

                  odměna s platností od 21.10.2022  ve výši 20.000,-Kč 

 

Předseda komise nebo výboru: měsíční odměna s platností od 21.10.2022 ve výši  2.500,Kč  

Člen komise nebo výborů, který je i  členem zastupitelstva: měsíční odměna s platností od                                                                

                                                      21.10.2022 ve výši 2.100,-Kč  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení  5/2022/3: 

-Zastupitelstvo obce Syřenov  stanoví v souladu s ustanovením zákona o  obcích  a v souladu 

s ustanovením Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. měsíční odměnu za výkon funkce starosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve  výši 25.000,- Kč, měsíční  odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce  ve výši 20.000,- Kč, měsíční odměnu 

neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru nebo 

komise ve výši  2.500,- Kč a měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je 

současně členem výborů nebo komise zastupitelstva obce  ve výši 2.100,- Kč. Výše uvedené 

odměny budou poskytovány ode dne zvolení do funkce tj. od 21.10.2022. 
 

Výsledek hlasování:  Pro: 7 členů zastupitelstva obce,  Proti: nikdo,   Zdrželi se: nikdo 
Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

 

 



4)    Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

     Předsedající přečetl znění Jednacího řádu zastupitelstva obce Syřenov a vyzval členy 

zastupitelstva obce  k jeho schválení hlasováním. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

     Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Jednací řád je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

 Návrh usnesení  5/2022/4: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Syřenov. 

 

Výsledek hlasování:  Pro: 7 členů zastupitelstva obce,  Proti: nikdo,   Zdrželi se: nikdo.                      
Usnesení  bylo schváleno. 

 

* * * 

5)   Diskuse 

- starosta obce informoval o zahájení stavebních prací u nové požární zbrojnice v Syřenově 

- starosta informoval o cenové kontrole specializovaného finančního úřadu Ústí nad Labem –  

   kontrola se týká výše vodného  

- starosta uvedl, že se bude věnovat posunu dopravní značky „Obec“ před Klepandu 

- pan Jakub Nosek se dotázal na průzkumný vrt u stávajícího vodního zdroje za kravínem 

Syřenov – starosta o realizaci vrtu ví ale žadatelem o průzkumný vrt je vlastník pozemku 

zemědělská společnost ZEOS Lomnice a.s. a realizuje ho z důvodu opakovaného znečištění 

stávajícího vodního zdroje.  

 

* * * 

 

6)  Rekapitulace přijatých usnesení  

 

-  Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje  program ustavujícího zasedání. 

 

- Usnesení č. 5/2022/1a: 
Zastupitelstvo obce Syřenov určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že 

pro výkon funkce starosty obce, místostarosty obce i předsedů a členů výborů a komisí 

nebudou členové zastupitelstva obce  dlouhodobě uvolněni. 

 

- Usnesení č. 5/2022/1b: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje způsob volby starosty a volby místostarosty 

veřejným hlasováním.  

 

- Usnesení č. 5/2022/1c: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí starostou obce Syřenov Ing. Vlastimila Krause. 

 

- Usnesení č. 5/2022/1d: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

- Usnesení č. 5/2022/1e: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí místostarostkou obce Syřenov paní Renatu  Hrdličkovou. 

 

- Usnesení č. 5/2022/2a: 

 Zastupitelstvo obce Syřenov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a sociální komisi. Oba 

výbory i komise budou tříčlenné. 

 

- Usnesení č. 5/2022/2b: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí předsedou finančního výboru pana Romana Svobodu.  

        



- Usnesení č. 5/2022/2c: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí předsedou kontrolního výboru pana Milana Bláhu. 

 

- Usnesení  č. 5/2022/2d: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí předsedkyní  sociální komise paní Kateřinu Novákovou. 

                   

- Usnesení č. 5/2022/2e: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  volí členy finančního výboru pana Pavla Janďourka a pana 

Pavla Vinkláře. 

 

- Usnesení  č. 5/2022/2f: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí členy kontrolního výboru pana Pavla Janďourka a pana 

Pavla Vinkláře.    

 

- Usnesení   č. 5/2022/2g: 

Zastupitelstvo obce Syřenov volí členy sociální komise paní Marii Novákovou a paní Věru 

Čapkovou. 

 

- Usnesení  5/2022/3: 

Zastupitelstvo obce Syřenov  stanoví v souladu s ustanovením zákona o  obcích  a v souladu 

s ustanovením Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. měsíční odměnu za výkon funkce starosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve  výši 25.000,- Kč, měsíční  odměnu za výkon 

funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce  ve výši 20.000,- Kč, 

měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci 

předsedy výboru nebo komise ve výši  2.500,- Kč a měsíční odměnu neuvolněnému členovi 

zastupitelstva, který je současně členem výborů nebo komise zastupitelstva obce  ve výši 

2.100,- Kč. Výše uvedené odměny budou poskytovány ode dne zvolení do funkce tj. od 

21.10.2022. 

 

- Usnesení  5/2022/4: 

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Syřenov. 

 

Předsedající ukončil ustavující zasedání zastupitelstva ve 20:00  hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

2) Jednací řád zastupitelstva obce Syřenov 

 

Zápis byl vyhotoven dne 21.10.2022 

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus 

 

Ověřovatelé:            Pavel Janďourek         …………………………. 

         Roman Svoboda      …………………………… 

Starosta:                    Ing. Vlastimil Kraus  ………………………….  

Místostarostka:         Renata Hrdličková    …………………………. 

 

Razítko obce: 

 



 

S l i b 
člena zastupitelstva obce 

 
 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Syřenov  a jejích  občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky“ 
 

Svým podpisem potvrzuji složení slibu: 

 

 

                    Příjmení a jméno 

 

Podpis: 

 

 

Bláha Milan 

 

 

 

Hrdličková Renata 

 

 

 

Janďourek Pavel 

 

 

 

Kraus Vlastimil 

 

 

 

Nováková Kateřina 

 

 

 

Svoboda Roman 

 

 

 

Vinklář Pavel 

 

 

 

 

V obci Syřenov dne 21.10.2022 

 

 

 

 
 



                        Jednací  řád  zastupitelstva Obce Syřenov 
 

Zastupitelstvo obce Syřenov se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000  v platném znění     

( dále jen Zákon o obcích) na tomto jednacím řádu, v němž stanoví podrobnosti o jednání 

zastupitelstva obce. 

 

Čl.1  Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a  průběh jednání, usnášení a 

kontrolu  přijatých usnesení, jakož i  další  otázky. 

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě i o dalších  zásadách svého jednání  

    rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona. 

 

Čl. 2   Pravomoc zastupitelstva obce 

 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech  uvedených v § 84 a  § 85  Zákona o obcích. 

 

Čl. 3.  Svolání zasedání zastupitelstva obce 

 

1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však  jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání 

zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce Syřenov. Zasedání zastupitelstva 

svolává a zpravidla řídí starosta. O místě, době a navrženém programu připravovaného 

zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad  alespoň 7 dní před zasedáním a to 

vyvěšením informace na úřední desce obecního úřadu. Kromě toho může informaci 

uveřejnit způsobem v místě obvyklým. 

2. Starosta  je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň  jedna třetina 

členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání obce  koná 

nejpozději do 21 dnů ode dne , kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. 

3. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odstavce 1 nebo 2, učiní tak místostarosta, 

popřípadě jiný člen zastupitelstva obce. 

 

Čl. 4. Příprava zasedání zastupitelstva obce 

 

1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta. 

2. Starosta stanoví zejména  dobu, místo a program zasedání. 

3. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání 

zastupitelstva  obce mají členové zastupitelstva obce a výbory obecního zastupitelstva. O 

zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho 

jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Návrhy se předkládají ústně na předchozím zasedání 

zastupitelstva obce nebo písemně do 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce. Žádost o 

projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce může podat i občan obce, 

který dosáhl věku 18 let. Toto právo má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní 

na území obce nemovitost a sdružení působící na území Obce Syřenov. V tomto případě  

musí být jejich žádost  projednána na zastupitelstvu obce nejpozději do 60 dnů od podání 

žádosti, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů. Výjimečně lze 

předložit návrh  k zařazení do programu jednání přímo na zasedání zastupitelstva obce. O 

zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho 

jednání rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním. 

  



Čl. 5   Účast členů zastupitelstva obce na zasedání 

1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva obce. 

Nemohou-li se z vážných osobních důvodů dostavit, jsou povinni se osobně nebo písemně 

omluvit starostovi a uvést důvody. Také pozdní příchod na zasedání nebo předčasný odchod 

omlouvá starosta. 

2. Účast na zasedání zastupitelstva obce stvrzují jeho členové podpisem do listiny přítomných, 

která je přílohou každého zápisu o průběhu zasedání. 

 

 

Čl 6  Program zasedání 

 

1.  Program zasedání zastupitelstva obce navrhuje starosta. 

2.  Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program        

      a o  návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce v průběhu zasedání souhlas. 

3. S návrhem programu seznámí předsedající  ostatní členy zastupitelstva obce na počátku  

zasedání. Současně informuje o důvodech nezařazení některého návrhu do programu. O 

programu a doplňujících návrzích či námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce 

hlasováním. 

 

Čl. 7. Průběh zasedání zastupitelstva obce 

1. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 

2. Zasedání zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta (přesedající). 

3. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje jeho výsledek, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na 

to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

4. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna  nadpoloviční většina všech jeho 

členů.  

5. V zahajovací části předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno 

a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva obce, dá 

schválit program jednání, zvolí návrhovou komisi nebo jednoho člena zastupitelstva obce 

pro návrh na usnesení, určí 2 členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z jednání. 

Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z minulého zasedání, kde byl vystaven k nahlédnutí a zda 

proti němu nebyly podány námitky. 

6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel. Do rozpravy se hlásí účastníci 

zasedání zvednutím ruky v průběhu jednání. Člen zastupitelstva obce má právo k udělení 

slova v rozpravě. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání 

zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným  věcem. Toto právo má i fyzická osoba, 

která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a sdružení působící na území 

Obce Syřenov. 

7. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce. O návrhu se 

hlasuje bez rozpravy. 

8. Požádá-li  na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, 

senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje,  musí mu být uděleno. 

9. Průběh zasedání zastupitelstva obce nesmí nikdo rušit. Předsedající může rušitele vykázat 

ze zasedání. 

10. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout 

Čl.8  Příprava usnesení zastupitelstva obce 

 

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z jednotlivých bodů 

programu, z obsahu projednaných zpráv a z diskuse členů  zastupitelstva obce. 

2. Obsahově musí usnesení odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly 

musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění 



ukládaných úkolů. Návrh usnesení předkládá návrhová komise nebo člen zastupitelstva 

obce. 

3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v oblasti samostatné působnosti starostovi 

a členům zastupitelstva obce. 

Čl.9  Hlasování 

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna 

nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání 

zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle 

čl.3 odst. 1 nebo 2. 

2. K platnému usnesení zastupitelstva obce , rozhodnutí nebo volbě  je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. 

3. Vyžaduje-li to povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech 

navrženého usnesení, stanoví předsedající jejich pořadí pro postupné hlasování. 

4. Pokud byly uplatněny pozměňovací návrhy nebo protinávrhy, dá předsedající hlasovat  

nejprve o těchto změnách a potom o ostatních částech návrhu. Protinávrhem není návrh na 

neschválení usnesení. V případě předložení návrhu v několika variantách hlasuje 

zastupitelstvo obce nejprve o návrhu doporučené návrhovou komisí nebo členem 

zastupitelstva obce. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Schválením jedné 

z variant se ostatní považují za bezpředmětné a dále se o nich nehlasuje. 

5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí  ho předsedající 

za zamítnutý 

6. Pokud zastupitelstvo obce neschválí navržené usnesení nebo žádnou z předložených  

variant, vypracuje návrhová komise či určený člen zastupitelstva obce nový návrh usnesení. 

7. Hlasování je veřejné nebo tajné. O způsobu rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné 

hlasování se provádí zdvižením ruky. Tajné hlasování musí být schváleno zastupitelstvem 

obce nejpozději do konce rozpravy o daném bodu programu. V takovém případě řídí 

hlasování návrhová komise nebo určený člen zastupitelstva obce- při volbách volební  

komise. 

8. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, 

místostarosta a dva ověřovatelé zápisu.  

9. Usnesení zastupitelstva obce je uloženo na obecním úřadě a je k dispozici k nahlédnutí. 

 

Čl. 10  Dotazy členů zastupitelstva obce 

 

1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu a 

jednotlivé členy zastupitelstva obce. Mají právo požadovat od pracovníků obecního úřadu 

informace související s výkonem člena zastupitele obce. 

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, které vyžadují 

prošetření, zodpoví dotazovaný nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce. 

3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek předkládá starosta na následujícím zasedání 

zastupitelstva obce. Pokud tazatel vysloví v této souvislosti nespokojenost, zaujímá k tomu 

konečné stanovisko zastupitelstvo obce. 

4. Dotazy a připomínky na zasedání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise. 

 

 

Čl.11    Ukončení zasedání zastupitelstva obce 

 

1. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již 

nehlásí o slovo. Zasedání prohlásí za ukončené i v případě, klesl-li počet členů 



zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů, zejména 

nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušené zasedání. V těchto případech  se do 15 dnů 

koná  náhradní zasedání. 

 

Čl. 12    Zápis ze zasedání 

 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce  se vždy pořizuje zápis. Zápis pořizuje pověřený 

pracovník obecního úřadu. Musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání a uložen 

k nahlédnutí na obecním úřadě.  

2. V zápisu se uvádí:        -     počet přítomných členů zastupitelstva obce 

- den a místo konání zasedání 

- hodina zahájení a ukončení zasedání 

- jména ověřovatelů 

- jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva 

- schválený program jednání zastupitelstva obce 

- průběh rozpravy řečníků 

- podané návrhy 

- průběh a výsledky hlasování 

- podané dotazy a připomínky 

- přijatá  usnesení 

3. Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé. 

4. Zápis, proti němuž nebyly podány připomínky, se pokládá za schválený. 

5. O námitkách  člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání 

zastupitelstva obce. 

6. Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení.  

7. Nedílnou součástí zápisu je listina přítomných. 

 

 

Čl.13    Zabezpečení a kontrola usnesení 
 

1. Starosta projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení 

zastupitelstva obce. 

2. Výbory  zastupitelstva obce sledují opatření a kontrolují výsledky plnění spadajících do 

jejich působnosti. 

3. Souhrnnou kontrolu provádí starosta, který informuje zastupitelstvo obce. 

 

 

 

 

Jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce Syřenov dne 21.10.2022 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                     …………………………………… 

 starosta                                                                                   místostarosta 

 


