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Zápis z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Přibice 
konaného dne 17. 10. 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice, Přibice 84 
Čas zahájení jednání:  18:00 hod. 
 
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):  
Jozef Beňuš, Jan Boček, Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr Kuchyňka, Ondřej Malinovský, 
Jiří Netolický, Nikola Procházková, Václav Valášek 

Omluveni:  
 
 
Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona 

o obcích) 

6. Různé 

7. Diskuse 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Přibice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin 
dosavadním starostou obce Ing. Miroslavem Effenbergerem (dále jako „předsedající“).  
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl 
podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Přibice 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 10. 2022 do 17. 10. 2022. 
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 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. 
Předsedající schůze dále konstatoval, že z celkového počtu 9 členů zastupitelstva je přítomno všech 9 
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
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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 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, ve znění pozdějších předpisů). 
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 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. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

 
Bod č. 1: URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ondřeje Malinovského a Věru Fickovou, zapisovatelkou 
Šárku Kuchyňkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice určuje ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Věru Fickovou 
a zapisovatelkou Mgr. Šárku Kuchyňkovou.                     
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 2: SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program ustavujícího zasedání. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 3: VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY  
 
3 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 uvolněná, 
následně měla obec dvakrát po sobě 2 místostarosty, anebo místostarosty, kteří funkci vykonávali 
jako důchodci a věnovali spoustu času obci v rámci běžné pracovní doby V posledním volebním 
období byla funkce místostarosty znovu zhruba polovinu období uvolněná. Nyní je obec v období, kdy 
se budou budovat další a další investice a je nutno v souladu se smlouvou o dotaci provozovat 
komunitní centrum se všemi aktivitami, proto bude potřeba, aby se i místostarosta věnoval obci 
absolutně naplno. Pokud by byla funkce neuvolněná, musela by se financovat další osoba, která by 
tyto činnosti zabezpečovala. Čeká nás budování chodníků na Svobodném Hájku, asfaltová 
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komunikace na Ivaň, kanalizace od Liďáku na Lůžu, oprava hřbitovní zdi, vybudování bytu na 
knihovně, budování solárních elektráren, výsadby dřevin, vybudování koupacího biotopu, opravy 
komunikací zejména ve Sliníku, opravy kanalizace, bude třeba postupně narovnávat vlastnické vztahy 
(směny, prodeje, pronájmy) k pozemkům po digitalizaci, které jsou obecní a užívají je soukromé 
osoby. Je také nutný dohled nad prací zaměstnanců obce, organizování objednávek, nákupu 
a dopravy materiálů a kontrola práce stavebních firem na obecních stavbách. Je nutné zároveň 
zabezpečit svatební obřady, vítání občánků a další společenské aktivity. Zároveň se neustále zvyšuje 
administrativní náročnost chodu úřadu. 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. 2022 jako neuvolněnou a od 1. 1. 2023 jako uvolněnou.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
3. 2. VOLBA STAROSTY  

Pan Jiří Netolický 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 505.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
3. 3. VOLBA MÍSTOSTAROSTY  

Nově zvolený starosta navrhl pro funkci místostarosty Ing. Nikolu Procházkovou. Ta s navrženou 
funkcí souhlasila.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice volí místostarostkou obce Ing. Nikolu Procházkovou, Přibice 466.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, , Valášek, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – Procházková.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod. č. 4: ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU  

4. 1. POČET ČLENŮ  

Starosta navrhl, aby výbory byly tříčlenné.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru a tříčlenného 
kontrolního výboru.  
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Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
4. 2. SLOŽENÍ VÝBORŮ 

Starosta navrhl, aby bylo složení výborů následující:  
Finanční výbor: předsedkyně: Věra Ficková, členové: Ilona Ruinerová a Renata Valášková. 
Kontrolní výbor: předseda: Ing. Ondřej Malinovský, členové: Ing. Jan Boček, Ing. Jozef Beňuš.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje finanční výbor ve složení: předsedkyně - Věra Ficková, 
členové - Ilona Ruinerová a Renata Valášková. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kontrolní výbor ve složení: předseda - Ing. Ondřej Malinovský, 
členové - Ing. Jan Boček a Ing. Jozef Beňuš. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod. č. 5: ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ 
ZASTUPITELSTVA (§ 72 ODST. 2 ZÁKONA O OBCÍCH)  

Rozsah výší odměn za výkon funkce členů zastupitelstva stanovuje nařízení vlády. Přesnou výši 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva stanovuje zastupitelstvo. Starosta navrhl následující výše 
odměn: 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje následující odměny funkcionářů od 1. 11. 2022:  
Měsíční odměny členů zastupitelstva  
neuvolněný místostarosta    25 000,00 Kč 

předseda výboru, komise      1 800,00 Kč 

člen výboru, komise      1 200,00 Kč 

člen zastupitelstva         800,00 Kč 

  

člen (výboru/komise), který není zastupitelem         700,00 Kč 

 
V případě souběhu funkcí se vyplácí odměna za výkon nejvyšší funkce. Odměny se nesčítají. 
V případě nástupu nového člena zastupitelstva, výboru nebo komise se odměna vyplácí od prvního 
dne následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva; zvolení nebo jmenování do funkce  
člena výboru nebo komise. 
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Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 6: RŮZNÉ  

6. 1. SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ZASTUPITELSTVA OBCE PŘIBICE  

Jednání zastupitelstva se dosud řídilo původním jednacím řádem a je nyní připraven aktualizovaný. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Přibice. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, 
Procházková, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
6. 2. PRODEJ POZEMKU   

Jedná se o obecní pozemek naproti garáží u lokálky, který užívá současný vlastník, pozemek je 
připlocen k domu. Záměr prodeje schválilo minulé zastupitelstvo a byl uveřejněn na úřední desce od 
21. 9. 2022 do 10. 10. 2022. Znalecký posudek stanovil cenu pozemku na 5.000,- Kč/m2.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p. č. 
1644/57, ostatní plocha, o výměře 12 m2 za cenu 5.000,- Kč/m2 do společného jmění manželů XXX.  
 

 
6. 3. OSVĚTLENÍ   

Starosta dal zastupitelům na zvážení omezení osvětlení, např. redukci vánočního osvětlení jen na 
jeden strom na place či vypnutí veřejného osvětlení a kostela v nočních hodinách. 
 
 
Bod č. 7: DISKUSE  

Na obecním účtu je aktuálně cca 15 mil Kč. Starosta zastupitele informoval, že řeší podmínky 
spořících účtů a uložení volných finančních prostředků na spořící účty.  
 
V rámci diskuse nebyly žádné další příspěvky, starosta ukončil jednání v 18:35 hod. 

 
 
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 17. 10. 2022 
 

1/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice určuje ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Věru 
Fickovou a zapisovatelkou Mgr. Šárku Kuchyňkovou.     

2/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program ustavujícího zasedání. 

3/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje funkci starosty jako uvolněnou a funkci 
místostarosty do 31. 12. 2022 jako neuvolněnou a od 1. 1. 2023 jako uvolněnou.  
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4/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice volí starostou obce Ing. Miroslava Effenbergera, DiS., 
Přibice 505.  

5/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice volí místostarostkou obce Ing. Nikolu Procházkovou, Přibice 
466.  

6/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru 
a tříčlenného kontrolního výboru.  

7/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje finanční výbor ve složení: předsedkyně - Věra 
Ficková, členové - Ilona Ruinerová a Renata Valášková. 

8/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kontrolní výbor ve složení: předseda - Ing. Ondřej 
Malinovský, členové - Ing. Jan Boček a Ing. Jozef Beňuš. 

9/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje následující odměny funkcionářů od 1. 11. 2022:  
Měsíční odměny členů zastupitelstva  
neuvolněný místostarosta    25 000,00 Kč 

předseda výboru, komise      1 800,00 Kč 

člen výboru, komise      1 200,00 Kč 

člen zastupitelstva         800,00 Kč 

  

člen (výboru/komise), který není zastupitelem         700,00 Kč 

 
V případě souběhu funkcí se vyplácí odměna za výkon nejvyšší funkce. Odměny se 
nesčítají. V případě nástupu nového člena zastupitelstva, výboru nebo komise se 
odměna vyplácí od prvního dne následujícího měsíce po složení slibu člena 
zastupitelstva; zvolení nebo jmenování do funkce člena výboru nebo komise. 

10/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Přibice. 

11/1/2022 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej obecního 
pozemku p. č. 1644/57, ostatní plocha, o výměře 12 m2 za cenu 5.000,- Kč/m2 do 
společného jmění manželů XXX. 

 

 

Zapsala: Ověřili: Schválil: 
  Starosta: 
 
Mgr. Šárka Kuchyňková 

 
Věra Ficková 

 
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 

 
Datum: 18. 10. 2022 

 
Datum: 18. 10. 2022 

 
Datum: 18. 10. 2022 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
 

 
Místostarostka: 

 
Ing. Ondřej Malinovský Ing. Nikola Procházková 

  
Datum: 18. 10. 2022 

 
Datum: 18. 10. 2022 

  
Podpis: 

 
Podpis: 

   


