
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Orličky č. 9/2018 

Konaného dne 2. 11. 2018 v 19:00 hod. v hasičské zbrojnici. 

 

Přítomní nově zvolení zastupitelé: M. Hock, R. Hock, Vl. Jenčovský, V. Vaníček, D. Janotová, 

     E. Siatková, A. Siatka 

 

A  přibližně 50 obyvatel převážně obce Orličky  

 

Klíč k hlasování ZO:   pro : proti : zdržel se 

Zahájení v 19:00hod. 

Zasedání předsedá dosavadní starosta M. Hock. 

Ověřovateli zápisu určeni R. Hock a V. Jenčovský. 

Zapisovatel:  M. Hock. 

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, jsou přítomni všichni členové zastupitelstva. 

 

Starosta přivítal přítomné hosty a nově zvolené zastupitele a informoval je, že na začátek je potřeba 

složení slibu zvolených zastupitelů. 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 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 Orličky 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. 2)  

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

 

 

 

 

 

 

 



Předsedajícím byl předložen návrh programu ustavujícího zasedání. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Volba starosty a místostarosty a s tím spojené náležitosti 

- Počet místostarostů 
- Výkon funkce uvolněný/ neuvolněný 

3) Diskuse 
 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1N/2018 bylo přijato 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radovana Hocka a Vladimíra Jenčovského. Zapisovatelem 

předsedající ustavujícího zasedání, tedy Michal Hock. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Zastupitelstvo obce Orličky určuje ověřovateli zápisu R. Hocka a V. Jenčovského a zapisovatelem 

M. Hocka. 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2N/2018 bylo přijato 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 

Zastupitelstvo obce Orličky schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3N/2018 bylo přijato 

 

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové 

zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. 

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

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro 4 (M.Hock, R.Hock, Jenč., Vaníč.)  : Proti 3 (Siatka, Siatková, Janotová)  : Zdrželi se   0 

Usnesení č. 4N/2018 bylo přijato 

 

Před samotnou volbou starosty a místostarosty předsedající předeslal, že dle platného jednacího řádu 

obce Orličky je volba starosty a místostarosty tajná a navrhl, aby se odsouhlasilo, že volba starosty a 

místostarosty bude veřejná. S tím zastupitelé souhlasí a předkládá tedy následující usnesení. 

ZO souhlasí s veřejnou volbou starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0  : Zdrželi se   0 

Usnesení č. 5N/2018 bylo přijato 



Předsedající informoval, že o funkci starosty a následně i místostarosty se bude hlasovat v pořadí, 

v jakém budou kandidáti navrženi, nebude-li navržen nikdo, nehlasuje se a tyto funkce budou i nadále 

vykonávány současným starostou a místostarostou a poprosil o návrhy osob na funkci starosty obce. 

Jako první se slova ujal A. Siatka a navrhl do funkce starosty/starostky obce Orličky na následující 

volební období Ing. Darinu Janotovou a svůj návrh odůvodnil tím, že p. Janotová má životní i profesní 

zkušenosti. Dále uvedl důvody, proč by funkci neměl vykonávat někdo, jako je dosavadní starosta. Jako 

tři hlavní důvody uvedl, že se zhoršila údržba zeleně oproti minulému vedení obce i přes to, že na ní 

bylo vynaloženo více finančních prostředků. Jako druhý důvod uvedl, že starosta obce by měl mít 

mravní zásady a rozhodovat proporcionálně a očekávaně a ne jak tomu, dle slov A. Siatky, bylo 

doposud. Jako příklad uvedl rozhodování o pozemcích vedle komunikací, kdy podle něj vždy nebylo 

rozhodnuto stejně. Například žadateli p. J. XXXXX nebyl pozemek prodán a naopak když si p. Č. XXXXX 

nejdříve poslal žádost o pozemek a po zamítnutí si jí přišel vydupat na zasedání  mu byl pozemek 

prodán  /pozn. skutečnost – pozemek byl směněn v odpovídající výměře/. Jako třetí důvod uvedl, že 

pro něho – A. Siatku, bude vždy rozhodující, jaké finance starosta spotřebuje na svůj plat a jaké do obce 

přinese.  Argumentoval 12ti letým obdobím, kdy funkci starostky obce vykonávala p. B. XXXXX. Výdaje 

na pí. Starostku byly cca. 3,6mil. Kč a přínos do obce cca. 3,9 mil. Kč. Pro doplnění uvedl, že nejvíce se 

starostce dařilo první dva roky, kdy se vybudovaly byty ve škole (2,4mil.) a vyměnila okna na budově 

úřadu (800tis.). V dalším období byla získána dotace cca 670 tis. na opravu komunikací. 

Nový starosta M. Hock však obec stál cca 2,4mil. Kč a do obce přinesl pouze 400tis. Kč, což je velký 

nepoměr. 

Do diskuse se hlásí občané. 

P. Š. XXXXX připomíná, že by zastupitelé měli brát na zřetel, kdo ve volbách dostal nejvíce hlasů a ten 

by měl být starostou, což je Michal Hock. 

pí. I. P. XXXXX se dotazuje, proč nebylo vybudováno dětské hřiště, proč bylo zamítnuto zastupitelstvem, 

proč byly p. Hockovi házeny klacky pod nohy, aby hřiště nevybudoval. 

P. D. XXXXX se podivuje, na co se občané ptají, jak se to dozvěděli, a sděluje, že je patriot pro tuto obec 

a ptá se, „jak jsme to mohli neschválit“ když jsme byli tři proti čtyřem a žádá p. M. Hocka o podrobné 

vysvětlení situace před občany. 

M.Hock přečetl část zápisu ze dne 4.9.2017, kdy bylo o dětském hřišti jednáno, kde p. Siatka, Doleček 

a p. Kaplanová zdůvodňují, proč žádost nepodávat – nejdříve je prioritní dostavba myslivecké klubovny, 

finance by se neměly tříštit do více investic, není vyhrazené přesné místo hřiště, kde by atrakce mohli 

být….. 

R. Hock po diskusi navrhl na starostu obce Michal Hocka. 

Jelikož nebylo podáno dalších návrhů, předsedající M. Hock přednesl usnesení dle prvního návrhu a to 

s návrhem na starostku obce pí. Janotovou. 

Zastupitelstvo obce Orličky volí starostkou obce Orličky paní Ing. Darinu Janotovou. 

Výsledek hlasování: Pro 3 (Janotová, Siatka, Siatková): Proti 2 (R.Hock, Vaníč.) : Zdrželi se 2 (M. Hock, Jenč.) 

Usnesení nebylo přijato. Předsedající přednesl usnesení s dalším návrhem na starostu obce. 

 

 



Zastupitelstvo obce Orličky volí starostou obce Orličky pana Michala Hocka. 

Výsledek hlasování: Pro 4 (M. Hock, R. Hock, Jenč. Vaníč.) : Proti 2 (Siatka, Siatková) : Zdrželi se 1 (Janotová) 

Usnesení č. 6N/2018 bylo přijato 

 

Usnesení bylo přijato a starostou obce je zvolen – Michal Hock a vyzval k návrhům na místostarostu 

obce. 

Pí. Janotová navrhla na místostarostu obce p. A. Siatku, ten však kandidaturu nepřijal. 

M. Hock navrhuje na místostarostku pí. Janotovou, ta však také odmítá. 

Dále je v diskusi dotazován Radovan Hock, zda by vykonával pozici místostarosty, který rovněž tuto 

funkci odmítá 

Po krátké diskusi M. Hock navrhuje na místostarostu Vladimíra Jenčovského, ten kandidaturu přijímá 

a předsedajícím je navrženo usnesení. 

Zastupitelstvo obce Orličky volí místostarostou pana Vladimíra Jenčovského. 

Výsledek hlasování: Pro 5 : Proti 1 (Siatka) : Zdrželi se 1 (Siatková) 

Usnesení č. 7N/2018 bylo přijato 

 

Předsedající dále informoval, že je povinností 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) a navrhuje tedy usnesení: 

Zastupitelstvo obce Orličky zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8N/2018 bylo přijato 

 

Zastupitelstvo obce Orličky volí předsedou finančního výboru Ing. Darinu Janotovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9N/2018 bylo přijato 

 

Zastupitelstvo obce Orličky volí předsedou kontrolního výboru Radovana Hocka. 

Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10N/2018 bylo přijato 

 

 



 

 

Vzhledem k situaci, že členové výboru nejsou prozatím řádně vybráni, je navrženo usnesení: 

Zastupitelstvo obce Orličky odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu 

nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 6 : Proti 0 : Zdrželi se 1 (Siatka) 

Usnesení č. 11N/2018 bylo přijato 

 

Po předchozím projednání, kdy se zastupitelé dohodli, že nechtějí pobírat žádnou odměnu za výkon 

zastupitele je předloženo usnesení: 

Zastupitelstvo obce Orličky v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
předseda výboru 0 Kč, 
člen výboru 0 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 0 Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 : Proti 0 : Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12N/2018 bylo přijato 

 
 
 

Po hlasování se přešlo k bodu diskuse. 
 
 
 
Zasedání ukončeno dne 2. 11. 2018 v 20:10hod. 
 
Zapisovatel: M. Hock 
 
Ověřovateli zápisu: R. Hock    V. Jenčovský 
 

Za OU Orličky Michal Hock 


