
 

zápis z ustavujícího 1. jednání 
Zastupitelstva obce Čistá 

18. 10. 2022 
 

 
 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Elčkner, Martin Stříteský 
 
ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno. ZO je usnášeníschopné. Jednání probíhá v zasedací místnosti OÚ Čistá. 
Jednání začalo v 18:00 hod. 
 

 
Program: 
 

1) slib členů zastupitelstva obce 
2) určení ověřovatelů zápisu podle ustanovení § 95, odst 1., zákona č. 1282000 Sb. o obcích a zapisovatele 
3) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a. volba starosty a místostarosty 
b. volba zbývajících členů rady obce 
c. zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů a členů výborů 
d. plán činnosti ZO 

 
Na úvod jednání starosta všechny přivítal a pogratuloval zastupitelům ke zvolení v komunálních volbách. 
Uvedl, že jde zejména o projev důvěry místních obyvatel, přičemž role zastupitele je především značná 
odpovědnost … 
 
1) zákonem předepsaný slib členů zastupitelstva obce 

Slib byl přečten nahlas. 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Čistá a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
Jednotliví členové nově zvoleného ZO potvrdili oficiální znění slibu pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem. Všichni přítomní zastupitelé složili slib bez výhrad a mohou se tak ujmout svého mandátu. 
Následně převzali písemné osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce Čistá. 
 

2) určení ověřovatelů zápisu podle ustanovení § 95, odst 1., zákona č. 1282000 Sb. o obcích a zapisovatele 
Starosta požádal p. Martina Stříteského a p. Jiřího Elčknera, aby se ujali role ověřovatelů zápisu. 
Zapisovatelkou je p. Petra Vojáčková. 
 
Usnesení č. ZO 1/1/2022: ZO schvaluje navržený program jednání. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0 
 

3) ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 
diskuze: Počty členů orgánů obce, uvolněnost/neuvolněnost pro výkon funkcí, způsob volby. 
J. Kučera navrhoval, zda by neměl být FV pětičlenný. P. Dřínovský reagoval, že je možné začít třemi 
členy a případně později doplnit dle potřeby. Zároveň zmínil, že každé z platných usneseních ZO je 
možné revokovat jiným schváleným usnesením. 
T. Cacek se dotazuje na pracovní náplň obou výborů. P. Dřínovský vysvětlil. J. Kučera doplnil citací ze 
zákona o obcích. 

Zastupitelstvo  

obce Čistá 



 

 
 Předsedající navrhuje: 
- starosta bude pro svou funkci dlouhodobě uvolněn, 
- místostarosta bude volen jeden, bez určení gesce, pro funkci nebude dlouhodobě uvolněn,  
- počet členů finančního výboru i kontrolního výboru bude stanoven na tři, 
- provést volbu starosty, místostarosty, zbývajících členů rady obce, předsedů i členů finančního a 

kontrolního výboru tajným hlasováním, 
- stanovení volební komise z členů ZO, a to v počtu tří. 

 
Usnesení č. ZO 2/1/2022: ZO schvaluje, aby zvolený starosta byl pro svou funkci uvolněný a 
ostatní členové zastupitelstva neuvolnění dle § 71 zák. 128/2001. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 3/1/2022: ZO schvaluje, aby finanční a kontrolní výbor byly tříčlenné. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 4 
 
Usnesení č. ZO 4/1/2022: ZO schvaluje, aby volba starosty, místostarosty, členů rady obce, 
předsedů i členů finančního a kontrolního výboru proběhla tajným hlasováním. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. ZO 5/1/2022: ZO schvaluje volební komisi ve složení p. Lenka Stříteská, p. Monika 
Kuřová a p. Jaroslav Vodehnal. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1 
 

a. volba starosty a místostarosty 
diskuze: Organizace volby se ujala volební komise, která vysvětlila způsob a provedení tajné 
volby: 

▪ každý zastupitel obdrží jeden volební lístek, kde bude uvedeno jméno 
kandidáta/kandidátů 

▪ hlas PRO se označí X, hlas PROTI se označí X, hlas ZDRŽEL(A) SE se označí 0 
▪ hlasy budou sečteny v oddělené místnosti a zaznamenány do připraveného archu 

 
Na pozici starosty obce byl navržen Petr Dřínovský. Navržený kandidát s volbou souhlasí. Žádný 
další kandidát navržen nebyl. 
Usnesení č. ZO 6/1/2022: ZO zvolilo starostou obce Mgr. Petra Dřínovského, bytem Čistá 406, 
569 56 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1 
 
Na pozici místostarosty obce byl navržen Petr Křivka. Navržený kandidát s volbou souhlasí. 
Žádný další kandidát navržen nebyl. 
Usnesení č. ZO 7/1/2022: ZO zvolilo místostarostou obce p. Petra Křivku, bytem Čistá 413, 569 
56 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, neplatný hlas 1  
 

b. volba zbývajících členů rady obce 
diskuze: Celkový počet členů RO je pět. Je tedy zapotřebí zvolit zbývající tři členy rady obce. Na 
pozici členů RO byli navrženi Pavel Kuře, Petra Vojáčková, Josef Kučera a Miroslav Briol. 
Navržení kandidáti s volbou souhlasí. 
Proběhla tajná volba s následujícími výsledky: 
 
p. Mgr. Pavel Kuře, bytem Čistá 334, 569 56 
Hlasování: pro 10, proti 1, zdrželi se 1 



 

p. Josef Kučera, bytem Čistá 379, 569 56 
Hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se 1 
 
pí. Petra Vojáčková, bytem Čistá 416, 569 56 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
 
p. Miroslav Briol, bytem Čistá 415, 569 56 
Hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 0, neplatný hlas 3 
 
Členové volební komise upozornili na 3 neplatné hlasovací lístky. T. Cacek proto navrhl znovu 
vysvětlit princip hlasování a volbu zopakovat. P. Dřínovský upřesnil, že dva členové rady byli 
právě proběhlou volbou zvoleni, a to p. Pavel Kuře a p. Josef Kučera. Zbývá tedy dovolit 
zbývajícího jednoho člena RO. 
 
Usnesení č. ZO 8/1/2022: ZO souhlasí s opakováním volby člena RO (viz diskuze). Opětovně 
navrženými kandidáty jsou pí. Petra Vojáčková a p. Miroslav Briol. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 6 
 
Po opakované volbě jsou výsledky tyto: 
pí. Petra Vojáčková, bytem Čistá 416, 569 56 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 2 
 
p. Miroslav Briol, bytem Čistá 415, 569 56 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, neplatný hlas 1  
Usnesení č. ZO 9/1/2022: ZO schvaluje zvolené členy rady, kterými jsou p. Mgr. Pavel Kuře, 
bytem Čistá 334, 56956, p. Josef Kučera, bytem Čistá 379, 56956 a p. Petra Vojáčková, bytem 
Čistá 416, 56956. 
 pro 14, proti 0, zdrželi se 1 
 

c. zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů a členů výborů 
diskuze: Předsedové obou výborů musí být členové zastupitelstva obce, řadoví členové výborů 
nikoliv.  
Na pozici předsedy kontrolního výboru byl navržen Václav Simon. Navržený kandidát s volbou 
souhlasí. Žádný další kandidát navržen nebyl. 
Usnesení č. ZO 10/1/2022: ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Ing. Václava Simona, 
bytem Čistá 400, 569 56. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2 
 
Na pozici předsedy finančního výboru byli navrženi p. Miroslav Briol, který s volbou nesouhlasí a 
MUDr. Tomáš Cacek, který s volbou také nesouhlasí. Žádný další kandidát navržen nebyl. Bod 
bude znovu projednán na příštím ZO. 
 
Na pozici řadových členů kontrolního výboru byli navrženi Jiří Elčkner a Štěpán Maiwald. 
Navržení kandidáti s volbou souhlasí. 
Usnesení č. ZO 11/1/2022: ZO zvolilo členy kontrolního výboru p. Jiřího Elčknera, bytem Čistá 
66, 569 56 a p. Štěpána Maiwalda, bytem Čistá 156, 569 56. 
 
p. Štěpán Maiwald, bytem Čistá 156, 569 56 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2 
 
p. Jiří Elčkner, bytem Čistá 66, 569 56 
Hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se 3 



 

Na pozici řadových členů finančního výboru nebyli navrženi žádní kandidáti. Zejména z důvodu 
odložení volby předsedy finančního výboru. Bod bude znovu projednán na příštím ZO. 
 

d. plán činnosti ZO a organizačně provozní záležitosti 
diskuze:  

▪ Jednacím dnem bylo navrženo úterý. Nejbližší jednání ZO se uskuteční 22. 11. 2022 
od 18 hod, kde zastupitelé obdrží plán jednání ZO s rozpisem konkrétních termínů na 
celý následující rok. 

▪ Kontaktní údaje všech členů ZO budou přehledně zpracovány a rozeslány všem 
zastupitelům. Dojde také k aktualizaci na webových stránkách obce v rozsahu, se 
kterým jednotliví členové souhlasí. 
M Kuřová požádala o schůzku s bývalým předsedou či členy finančního výboru. P. 
Dřínovský přislíbil zprostředkování s tím, že zúčastnit se může kdokoli ze zastupitelů, 
který projeví zájem. 

▪ Pověření členové ZO disponovat finančními prostředky u bank. Dosud jsou pověřeni 
Petr Dřínovský, Petr Křivka a Bohumil Pavliš. Nově jsou navrženi Mgr. Petr Dřínovský, 
Petr Křivka a Lenka Stříteská. V elektronickém bankovnictví Jana Němcová (účetní) a 
Mgr. Petr Dřínovský. 

Usnesení č. ZO 12/1/2022: ZO pověřuje k disponování finančními prostředky u bank tyto 
osoby: Mgr. Petra Dřínovského, Petra Křivku a Lenku Stříteskou. V elektronickém 
bankovnictví tyto osoby: Mgr. Petra Dřínovského a Janu Němcovou. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0 
 

▪ Odměny neuvolněných členů ZO byly dosud stanoveny jako měsíční v této výši (před 
zdaněním): místostarosta 7 000 Kč, člen rady obce 2 000 Kč, předseda výboru 1 200 
Kč, řadový zastupitel 600 Kč. 
J. Kučera navrhuje zvýšit odměnu pro místostarostu na výši 9 000Kč. 
L. Stříteská se dotazuje, jak často se schází RO. P. Dřínovský upřesňuje, že je to dle 
aktuální potřeby. Za minulé období byla RO 67krát. L. Stříteská navrhuje zvýšit 
odměnu členům RO na 3000Kč. 

Usnesení č. ZO 13/1/2022: ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
obce a to takto: místostarosta 9 000 Kč, člen rady obce 3 000 Kč, předseda výboru 1 200 Kč, 
zastupitel 600 Kč. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 3 
 

4) OSTATNÍ 
a. P. Dřínovský poděkoval manželům Křivkovým za zajištění výsadby před obecním úřadem a 

obchodem COOP. 
 

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hod. 

 

starosta(ka)                                                                        místostarosta(ka) 

 

 

ověřovatelé zápisu 

 
 


