Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice
dne 4. 11. 2014 od 18.00 hodin.
Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Martin Rubeš, Miroslav Hájek, František Chmelenský, Martin
Hladík, Mgr. Kristýna Žákovcová
Nepřítomní:
Zapisuje: M. Hladík
Oveřovatelé: M. Rubeš, T. Němec
PROGRAM:
1) Oznámení výsledků voleb do zastupitelstva obce
2) Složení slibu zastupitelů
3) Volba starosty obce
4) Volba místostarosty obce
5) Stanovení funkcí, pro jejíž výkon budou zastupitelé uvolněni
6) Stanovení výše odměn zastupitelů
7) Volba finančního a kontrolního výboru, příkazců operace a správce rozpočtu
8) Jmenování inventární komise
9) Stanovení počátku nároku na odměny zastupitelů

Dosavadní starosta Jaroslav Prkno přednesl program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 91/14 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele p. Martina Rubeše a
p. Tomáše Němce.
Všichni pro.

Ad1) Oznámení výsledků voleb do zastupitelstva obce.
Dosavadní starosta Jaroslav Prkno oznámil výsledky voleb do zastupitelstva obce Doubravčice.

Ad2) Složení slibu zastupitelů.
Přítomní nově zvolení zastupitelé složili slib zastupitele.

Ad3) Volba starosty obce.
Pan Tomáš Němec na základě výsledků voleb navrhl jako kandidáta na starostu pana Jaroslava Prkna. Pan
Jaroslav Prkno s kandidaturou souhlasí. Zastupitelé hlasovali o návrhu.
Usnesení č. 92/14 – Zastupitelstvo zvolilo p. Jaroslava Prkna do funkce starosty.
Pro: 6. Proti: 0. Zdržel se: 1

Ad4) Volba místostarosty obce.
Pan Jaroslav Prkno na základě výsledků voleb navrhl jako kandidáta na místostarostu paní
Mgr. Kristýnu Žákovcovou. Mgr. Kristýna Žákovcová s kandidaturou souhlasí. Zastupitelé hlasovali
o návrhu.
Usnesení č. 93/14 – Zastupitelstvo zvolilo paní Mgr. Kristýnu Žákovcovou do funkce místostarostky.
Pro: 6. Proti: 0. Zdržel se: 1

Ad5) Stanovení funkcí, pro jejíž výkon budou zastupitelé uvolněni.
Paní Mgr. Kristýna Žákovcová navrhla, aby starosta byl pro výkon funkce uvolněn. Zastupitelé hlasovali o
návrhu.
Usnesení č. 94/14 – Zastupitelstvo schvaluje, aby starosta byl pro výkon své funkce uvolněn.
Pro: 6. Proti: 0. Zdržel se: 1
(pozn. pojem "uvolněný" starosta je právní termín podle zákona o obcích. A fakticky znamená, že starosta bude svoji funkci vykonávat jako
zaměstnanec obce na plný úvazek za zákonem stanovenou mzdu. Tak tomu bylo i doposud v předchozím volebním období.)

Ad6) Stanovení výše odměn zastupitelů.
Starosta Jaroslav Prkno navrhl, aby zastupitelé pobírali odměnu v max. zákonem stanovené výši. Zastupitelé
hlasovali o návrhu.
Usnesení č. 95/14 – Zastupitelstvo souhlasí s výší odměn v max. sazbách dle platných právních předpisů.
Všichni pro.
Pan Tomáš Němec se v plném rozsahu vzdal nároku na odměnu.
Ad7) Volba finančního a kontrolního výboru, příkazců operace a správce rozpočtu.
Ad8) Jmenování inventární komise
Usnesení č. 96/14 – Zastupitelstvo schvaluje do:

- Kontrolního výboru: Miroslav Hájek – předseda, Jaroslav Jirák – člen, Mgr. Petra Kněžourová –
člen;
- Finančního výboru: František Chmelenský – předseda, Martin Kubica - člen, Tomáš Němec – člen;
- Příkazce operace: Jaroslav Prkno
- Správce rozpočtu: Mgr. Kristýna Žákovcová
- Inventární komise: Martin Rubeš – předseda, Martin Hladík – člen, Tomáš Němec – člen;
Všichni pro.

Ad9) Stanovení počátku nároku na odměny zastupitelů.
Starosta Jaroslav Prkno navrhl, aby byl počátek nároku na odměnu zastupitelů stanoven ke dni prvního zasedání
zastupitelstva, tj. k dnešnímu dni 4.11.2014. Zastupitelé hlasovali o návrhu.
Usnesení č. 97/14 – Zastupitelstvo souhlasí aby byl počátek nároku na odměnu zastupitelů stanoven ke dni
prvního zasedání zastupitelstva, tj. k dnešnímu dni 4.11.2014.
Všichni pro.

Diskuze:
Přítomní občané vznesli dotaz na uvedení informace na kandidátce do voleb, zda je p. Martin Rubeš stále členem
hnutí ANO 2011.
-

p. Martin Rubeš se odmítl v této souvislosti vyjadřovat.

-

p. Miroslav Hájek navrhl, že vznese oficiální dotaz na hnutí ANO 2011 v této souvislosti.

-

p. Tomáš Němec v této souvislosti konstatoval, že po legislativní stránce není v možnostech
zastupitelstva vyjadřovat se, nebo měnit skutečnost k členství zastupitelů v politických stranách.

-

po skončení diskuze jednání bylo zastupitelstvem obce doporučeno p. Martinovi Rubešovi učinit
oficiální prohlášení, které bude součástí tohoto zápisu a bude i zveřejněno na webových stránkách obce.

Ověřil: T. Němec, M. Rubeš
Jaroslav Prkno
starosta
Vyvěšeno dne: 5.11. 2014

Příloha: 1

Sejmuto dne:

Příloha č. 1

Prohlášení k otázkám spekulací, ohledně mého členství/nečlenství v Politickém hnutí ANO, v souvislosti s
volební kandidátkou Sdružení nezávislých kandidátů Doubravčice:
Ohledně mé kandidátky do komunálních voleb 2014, kde jsem s plnou odpovědností a rozmyslem u svého
jména uvedl členství v Hnutí ANO bych rád jednoznačně zdůraznil, že jsem o mém údajném vyloučení z
hnutí nikdy neobdržel žádnou oficiální informaci. Stejně tak mně nikdy nebyly ani ústně ani písemně sděleny
důvody mého údajného vyloučení, nebyl mně dán k dispozici žádný zápis ze Středočeského či
Celorepublikového sněmu hnutí ANO, kde by byla fakta o mém údajném ukončení členství uvedena. O své
kandidatuře na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů s uvedeným členstvím k Hnutí ANO jsem centrálu
Hnutí ANO jasně a konkrétně, v dostatečném předstihu před komunálními volbami písemně informoval. Nebyla
mně sdělena žádná oponentura ve smyslu stažení údaje o členství na kandidátce. Z uvedení členství na
kandidátce jsem nijak neměl v úmyslu profitovat. Bylo by bývalo to nejjednodušší, abych si ke kolonce
členství uvedl "bez politické příslušnosti". Jsem zastupitelem obce od roku 2008 a nemyslím si, že bych si chtěl
tímto způsobem jakkoli vylepšovat svou pozici v roli řadového zastupitele. Protože se považuji za zásadového
člověka, úmyslně jsem členství v Hnutí ANO uvedl, protože mně jde o princip, který chci hájit, tzn. jak již jsem
uvedl, jak před volbami, tak nyní se za člena hnutí jednoznačně považuji. Pokud tedy existují lidé, kteří mají
informace z Hnutí ANO o mém vyloučení k dispozici, vědí více než já, kterého by se tato záležitost
měla objektivně nejvíce týkat.
S úctou
Martin Rubeš

