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Zápis z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce 
Přibice 

konaného dne 2. 11. 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo konání:   Sál obecního hostince Přibice 
Čas zahájení jednání:  18:00 hod. 
 
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):  
Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr Kuchyňka, Ondřej Malinovský, Jiří Netolický, Jiří Prokeš, 
Ilona Ruinerová, Vít Uchytil, Václav Valášek 
 
 
 
Program: 

1. Zahájení  

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

4. Volba starosty a místostarosty 

5. Volba finančního a kontrolního výboru 

6. Ukončení jednání  

 

 

Bod č. 1: ZAHÁJENÍ (SCHVÁLENÍ PROGRAMU) 

Ustavující jednání Zastupitelstva obce Přibice zahájil dosavadní starosta obce Ing. Miroslav 
Effenberger, DiS. Přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a veřejnost a konstatoval, že ustavující 
zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s ustanovením zákona o obcích. Pozvánka 
s programem byla zveřejněna na úředních deskách (fyzické i elektronické). Občané byli informováni 
prostřednictvím sms zpráv a hlášením rozhlasu. Dále upozornil na to, že z jednání zastupitelstva je 
pořizován zvukový záznam, který nebude zveřejňován, avšak všem zastupitelům bude k dispozici 
k přehrání na obecním úřadu.  
 
 
Bod č. 2: SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZASTUPITELSTVA 

Každý zvolený zastupitel má podle zákona složit následující slib. „Slibuji věrnost české republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Člen zastupitelstva obce skládá slib před 
zastupitelstvem obce pronesením slova “slibuji“ a složení slibu potvrdí svým podpisem. 
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Všichni přítomní složili slib člena zastupitelstva obce a mohou se ujmout svého mandátu. 
Zastupitelům bylo rovněž předáno osvědčení o zvolení členem/členkou Zastupitelstva obce Přibice. 
Poté byl přednesen návrh programu zasedání. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 3: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Ing. Miroslav Effenberger navrhl jako zapisovatelku paní Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Mgr. 
Jiřího Netolického a Ing. Ondřeje Malinovského. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice 
Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jiřího Netolického a Ing. Ondřeje Malinovského. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 4: VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY  

4. 1. STANOVENÍ UVOLNĚNÝCH FUNKCÍ 
Do nově zvoleného zastupitelstva byli zvoleni všichni jeho členové jako pracující. Uvolněná funkce 
starosty byla v naší obci vždy nutností. Funkce místostarosty byla již dříve cca 3 roky dočasně 
uvolněná, následně měla obec dvakrát po sobě 2 místostarosty, a nebo místostarosty, kteří funkci 
vykonávali jako důchodci a věnovali spoustu času obci v rámci běžné pracovní doby. Nyní je obec 
v období, kdy se budou budovat investice za mnoho desítek milionů a bude potřeba, aby se 
místostarosta věnoval obci absolutně naplno. Čeká nás vybudování komunitního centra se sálem, 
sběrný dvůr, bytový dům pro seniory, chodníky, opravy kanalizace, úpravy u apoštolky a u kostela, 
koupací biotop nebo dokončení pozemkových úprav, kdy bude nutno řešit na všechny pozemky nové 
smlouvy a připravit podklady pro další směny a prodeje pozemků, které jsou užívány občany.  Nutný 
je také dohled nad prací zaměstnanců obce, organizování objednávek, nákupu a dopravy materiálů 
a kontrola práce stavebních firem na obecních stavbách. Obec bude mít sice větší náklady na plat 
místostarosty, nicméně starosta bude mít více času na shánění dalších dotací a celkově toto 
uspořádání bude mít pro obec jednoznačný přínos.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje funkci starosty jako uvolněnou a funkci místostarosty do 
31. 12. 2018 jako neuvolněnou a od 1. 1. 2019 jako uvolněnou. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
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4. 2. VOLBA STAROSTY  

Pan Václav Valášek navrhl pro funkci starosty Ing. Miroslava Effenbergera. Ten s navrženou funkcí 
souhlasil. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice volí starostou obce Ing. Miroslava Effenbergera, DiS., Přibice 422. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
Znovuzvolený starosta poděkoval voličům a zastupitelům těmito slovy: „Chtěl bych poděkovat v první 
řadě voličům za neskutečnou podporu, které se mi a celému našemu sdružení od Vás dostalo. Je to 
pro mě a nás všechny znamením, že za předchozího období Přibice nabraly směr, který my a většina 
z Vás považuje za ten správný. Děkuji také zastupitelům za důvěru, kterou mi právě dali. Následující 
období bude pro nás všechny náročné, ale věřím, že postupně zvládneme vše, o čem jsem před chvílí 
mluvil. A že Přibice se brzy budou moci právem ucházet třeba o titul vesnice roku. Ale to 
nejdůležitější je, aby se nám všem v Přibicích žilo dobře. Jako hrdý přibický patriot se budu snažit být 
dobrým starostou.“ 
 
 
4. 3. VOLBA MÍSTOSTAROSTY  

Starosta obce na funkci místostarosty navrhl pana Víta Uchytila. Ze své dosavadní práce využije pro 
obec spoustu zkušeností, dobře zastane práci jak papírovou, tak i fyzickou. Má navíc řidičské 
oprávnění na všechny dopravní prostředky, mimo autobus, a má také strojnický průkaz. Díky tomu 
nemusí sedět pouze v kanceláři, může také zastoupit v případě nutnosti jako řidič. 
Pan Vít Uchytil s navrženou funkcí souhlasil. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice volí místostarostou obce Víta Uchytila, Přibice 14. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 5: VOLBA FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU  

Zřídit finanční a kontrolní výbor je uloženo přímo zákonem jako povinnost.  
 
5. 1. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ VÝBORŮ 

Minimální počet členů výboru je 3.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru a tříčlenného 
kontrolního výboru. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
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Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
  
 
5. 2. VOLBA FINANČNÍHO VÝBORU  

Finanční výbor kontroluje zejména dodržování stanoveného rozpočtu, kontroluje pokladnu a finance 
obecně. Dosavadní finanční výbor se skládal z předsedy, který musí být zastupitelem a dvou velmi 
dobrých účetních. Pro výkon dané funkce je profesionalita na místě, a proto bych dosavadní složení 
výboru neměnil. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice volí finanční výbor ve složení předseda – Mgr. Jiří Netolický, členové 
Ilona Ruinerová a Renata Valášková.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
5. 3. VOLBA KONTROLNÍHO VÝBORU  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice volí kontrolní výbor ve složení předseda – Ing. Ondřej Malinovský, 
členové Irena Doležalová a Ing. Jozef Beňuš.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 6: UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

Jednání bylo ukončeno v 18:35 hod. 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 2. 11. 2018 
 

Usnesení č.: Text usnesení: 

1/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 

2/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání 
Zastupitelstva obce Přibice Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Mgr. Jiřího 
Netolického a Ing. Ondřeje Malinovského. 

3/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje funkci starosty jako uvolněnou a funkci 
místostarosty do 31. 12. 2018 jako neuvolněnou a od 1. 1. 2019 jako uvolněnou. 

4/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice volí starostou obce Ing. Miroslava Effenbergera, DiS., 
Přibice 422. 

5/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice volí místostarostou obce Víta Uchytila, Přibice 14. 

6/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru 
a tříčlenného kontrolního výboru. 

7/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice volí finanční výbor ve složení předseda – Mgr. Jiří 
Netolický, členové Ilona Ruinerová a Renata Valášková.  

8/1/2018 Zastupitelstvo obce Přibice volí kontrolní výbor ve složení předseda – Ing. Ondřej 
Malinovský, členové Irena Doležalová a Ing. Jozef Beňuš.  

 

 
 

Zapsala: Ověřili: Schválil: 
  Starosta: 
 
Renata Valášková 

 
Ing. Ondřej Malinovský 

 
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
 

 
Místostarosta: 

 
Mg. Jiří Netolický Vít Uchytil 

  
Datum: 

 
Datum: 

  
Podpis: 

 
Podpis: 

   


