
Zápis č. 1 

z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 12. 10. 2022 

 

Před zahájením zasedání bylo všem nově zvoleným 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.  

 

Zasedání Zastupitelstva obce Písečná bylo zahájeno v 16.30 hodin dosavadním starostou obce 

Písečná Bc. Davidem Ćmielem.  

Bc. David Ćmiel poděkoval všem občanům za důvěru projevenou v komunálních volbách. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a to 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. 

Ze závažných důvodů bylo zastupitelstvo svoláno již před uplynutím této lhůty, a to 4. 10. 

2022. Návrh na neplatnost voleb nebo hlasování podán nebyl a zastupitelstvo se tak může 

konat a je zákonné. Informace o ustavujícím zasedání byla zveřejněna na úřední desce 

Obecního úřadu Písečná v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích po dobu nejméně 7 dnů, a to 

od 4. 10. 2022 do 12. 10. 2022. Současně byla tato informace zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, je tedy 

zastupitelstvo usnášeníschopné.  

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

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

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy, 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 Písečná a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ Jmenovitě vyzval jednotlivé členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením 

slova „Slibuji“ a podpisem na připraveném podpisovém archu. Žádný člen zastupitelstva obce 

neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

Stanovení zapisovatele 

Předsedající schůze pověřil Petru Rathouskou zpracováním zápisu. 

 

Návrhová komise 

Předsedající schůze podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Mgr. Byrtusová a 

Mgr. Kantor. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, a proto dal předsedající o členech 

návrhové komise hlasovat. 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Mgr. 

Byrtusová a Mgr. Kantor. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Předsedající schůze podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus a Bc. Jaracz. Žádné další 

návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o návrhu předsedajícího. 

      

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus a Bc. Jaracz. 

 

 

2. Schválení programu jednání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce v tomto znění: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2. Schválení programu 

3.   Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolněni 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

4. Zřízení výboru finančního, kontrolního, pro národností menšiny  

a) určení počtu členů výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba předsedy výboru pro národností menšiny 

e) volba členů finančního výboru 

f) volba členů kontrolního výboru 

g) volba členů výboru pro národností menšiny 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb.) 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 



1. Volba starosty a místostarosty 
 

a) určení počtu místostarostů 

Zastupitelstvo obce může zvolit více než jednoho místostarostu. Vzhledem k velikosti obce a 

zkušenostem z předcházejícího volebního období navrhuje předsedající, aby byl zvolen pouze 

jeden místostarosta. Další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení jednoho místostarosty.  

 

 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění.  

Funkce starosty i místostarosty může být ze zákona vykonávána dlouhodobě ve dvou 

variantách a to jako uvolněná a neuvolněná. Uvolněná funkce znamená, že starosta nebo 

místostarosta je pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn ze svého dosavadního zaměstnání, 

vykonává pouze funkci starosty nebo místostarosty a pobírá odměnu za výkon této funkce. 

Odměna je stanovena nařízením vlády. Předsedající navrhuje, aby funkce starosty byla 

vykonávána i nadále jako uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná. Uvolněná funkce 

starosty je pro fungování obce prospěšnější, starosta se může plně věnovat výkonu své funkce, 

je k dispozici občanům a není zatěžován výkonem svého zaměstnání i výkonem funkce. 

Předsedající navrhuje, aby byl starosta pro výkon funkce uvolněn. O funkci neuvolněného 

místostarosty se hlasovat nemusí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o výkonu funkce uvolněného starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 ( 

PROTI:  1 (Jaracz) 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že 

pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Předsedající informoval, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu volby musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny. Následně budou hlasy předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude 

umožněno výsledek hlasování zkontrolovat. Návrh na tajné hlasování nebyl podán, 

přistoupilo se tedy k volbě starosty a místostarosty.  

 

d) Volba starosty  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy na funkci starosty a vyzval je 

k diskusi. Člen zastupitelstva  Ing. Władyslaw Sikora navrhl zvolit do funkce starosty Bc. 

Davida Ćmiela. Jiný návrh nebyl podán, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení starostou obce Písečná Bc. Davida Ćmiela. 

 

Po zvolení do funkce starosta poděkoval přítomným zastupitelům za projevenou důvěru. 

 

 

 

e) Volba místostarosty 

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Starosta 

Bc. David Ćmiel vznesl návrh, aby funkci místostarosty vykonával Ing. Władyslaw Sikora. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:         0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení místostarostou obce Písečná 

Ing. Władyslaw Sikoru. 

 

Po zvolení do funkce poděkoval Ing. Sikora všem za projevenou důvěru.  

 

 

 

4. Zřízení finančního, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny                                

Starosta uvedl, že podle zákona o obcích zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní 

výbor. Pokud na území obce žije alespoň 10 % občanů hlásících se k jiné národnosti než 

české, zřizuje zastupitelstvo obce také výbor pro národností menšiny. Příslušníci národnostní 

menšiny musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. Zastupitelstvo určuje počet členů 

výborů, jejich počet je lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenné.  

Členem výboru může být člen zastupitelstva obce, ale i jiné osoby. Předsedou výboru může 

být pouze člen zastupitelstva obce. Členem kontrolního a finančního výboru nemůže být 

starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce obecního úřadu.   

 

a) Určení počtu výborů 

Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro 

národností menšiny a všechny výbory byly tří členné. Nebyly vzneseny žádné další návrhy, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a 

výboru pro národnostní menšiny, všechny výbory zřizuje tříčlenné. 

 



b) Volba předsedy finančního výboru 

Starosta navrhuje zvolit za předsedu finančního výboru Mgr. Pavla Kantora. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení předsedou finančního výboru Mgr. Pavla 

Kantora. 

 

 

 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Starosta navrhuje zvolit za předsedu kontrolního výboru Ing. Radka Byrtuse. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení předsedou kontrolního výboru Ing. Radka 

Byrtuse. 

 

 

 

d) Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny 

Starosta navrhuje zvolit za předsedu výboru pro národnostní menšiny Mgr. Evu Byrtusovou. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení předsedou výboru pro národnostní 

menšiny Mgr. Evu Byrtusovou. 

 

e) Volba členů finančního výboru 

Starosta navrhuje zvolit za členy finančního výboru Tomáše Beneka a Bc. Filipa Jaracze. 

Nebyly vzneseny jiné návrhy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení členů finančního výboru: p. Tomáše 

Beneka a Bc. Filipa Jaracze. 

 

 

 



f) Volba členů kontrolního výboru 

Za členy kontrolního výboru starosta navrhuje zvolit Tomáše Beneka a Bc. Filipa Jaracze. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení členů kontrolního výboru: p. Tomáše 

Beneka a Bc. Filipa Jaracze. 

 

 

g) Volba členů výboru pro národnostní menšiny 

Starosta navrhuje zvolit Ing. Sikoru a Ing. Byrtuse za členy výboru pro národností menšiny. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: 

Ing. Władyslawa Sikoru a Ing. Radka Byrtuse.  

 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 

zákona o obcích a nařízení vlády 338/2017, o výši odměn v zastupitelstvech územních 

samosprávných celků, v aktuálním znění poskytována odměna. Odměna bude poskytována od 

13. 10. 2022. Výše navrhovaných měsíčních odměn je formulována takto:  

Místostarosta 16 251,- Kč, kdy tento návrh odpovídá čistému výpočtu 50 % částky 

z maximální výš odměny dle příslušného nařízení vlády. Předsedům a členům výborů starosta 

navrhuje schválit odměnu ve výši 2 557,- Kč.  

Jiné návrhy na odměňování nebyly předneseny, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0  

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení starosty, místostarosty, předsedů a členů 

výborů do funkcí s účinností od 13. 10. 2022. 

 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0  



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo stanovení svým neuvolněným členům 

zastupitelstva za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách: 

 - místostarosta 16 251,- Kč 

 - předseda výboru 2 557,- Kč 

 - člen výboru 2 557,- Kč 

 

Odměna bude poskytována od 13. 10. 2022. V případě nástupu náhradníka za 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce. 

 

 

Následovala diskuse, během níž starosta navrhnul další termíny jednání zastupitelstva, a to 

7. 11. a 9. 12. 2022. Dále navrhuje uspořádat pro nově zvolené zastupitele pracovní jednání, 

termín si dohodnou společně. 

Tento bod bez usnesení.  

 

Následovalo společné foto a jednání bylo ukončeno.   

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 17. 10. 2022 

 

Materiály pro jednání Zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:    Bc. David Ćmiel  ……………………………. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

   

Bc. Filip Jaracz  ……………………………. 

 

  

Zapisovatelka zápisu:   Petra Rathouská   …………………………… 


