
Obec Ohrobec
V Dolích 5, Ohrobec

1

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ohrobec,

konaného dne 9.11.2010, od 19:00 hodin.

Přítomni: Ing. M. Zázvorková, PhDr. P. Makovský,MBA, Ing. T. Maruniak, MgA. L. Miffek, M. 
Hrubá, 
A. Peroutová, J. Votánek, M. Machata

Omluven: Ing. J. Klak  

Zahájení zasedání zastupitelstva

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, v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva obce Ohrobec (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 
hodin dosavadní starostkou obce Michaelou Zázvorkovou (dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno 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 (lhůta 
uplynula dne 29.10., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
byla na úřední desce Obecního úřadu Ohrobec zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 
nejméně 7 dní, a to od 2.11. do 9.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední 
desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že 
je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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 přečetla 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 ostatní přítomní členové zastupitelstva postupně složili slib pronesením 
slova „slibuji“ a podepsali se na připraveném archu (příloha č. 2) .

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele
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Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu  Moniku Hrubou  a  Michala Machatu,  
zapisovatelkou  Hanu Adamkovičovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Zastupitelé hlasovali o návrhu na ověřovatele a zapisovatelku takto:
výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;  Proti 0;  Zdrželi se 0.

Návrh: zastupitel J.Votánek – navrhuje ukončit zasedání a sejít se znovu u kulatého stolu pouze se 
zastupiteli. V poslední době mu začaly chodit výhružné sms, které ho zdržují od práce, anonymy –
má je schované. Jsou založeny webové stránky proti jeho osobě. Nechápe, z jakého důvodu všechno 
vzniklo. Zvažuje právní kroky. Jeho právník mu poradil, aby se k věci příliš nevyjadřoval. 

Zastupitel P.Makovský – on si osobně myslí, že ví proč vše vzniklo. Navrhl řešení, jak uspořádat 
povolební situaci. Rozdíl ve výsledku voleb mezi kandidátkami byl velmi malý. Nechtěl, aby se 
opakovala situace z předcházejících voleb s hádkami a podobně. Proto chtěl nabídnout spolupráci
všem. Nabídl tedy 2. kandidátce pozici místostarosty, ta vybrala J. Votánka.  Jemu osobně dnes také 
přišla výhružná sms, aby nevolil J.Votánka. Do schránky mu někdo hodil výhružný anonym a rozbil 
zvonek. Situaci nechápe. 

J. Zárubová – ona má zvonek rozbitý neustále, stále uklízí naházené papíry a jiný odpad z vlastního 
pozemku. Na to by si měl p. Makovský zvyknout.  
Zastupitel P. Makovský – Tato situace je neúnosná. Navrhuje zpátky jednání pouze mezi zastupiteli.
Zastupitel T. Miffek –na  anonymní ataky by nebral zřetel a pokračoval by v jednání. 
Zastupitel P. Makovský – má strach o svou rodinu.

P. Širočka – výhružné sms a anonymy? To je trestný čin. Proč se ihned nepodalo trestní oznámení 
na policii? 
B. Barda – anonymy dostával jako místostarosta také. Většina pomluv pramení z malé 
informovanosti. Domnívá se, že by bylo dobré v zasedání pokračovat a jednat veřejně. 
Zastupitel J. Votánek -  ví, že má odposlouchávaný telefon. Není mladý člověk a již si něco zažil za 
„bolševika“. Přece se nejedná o majetek, všichni zastupitelé jsou zde dobrovolně. Pokud se někomu 
ze zastupitelů nelíbí, že by on byl místostarosta, tak ať odstoupí, náhradníků je dost.
M. Klaková – To co jsme slyšeli, je spousta slov, ale o ničem. Zrušit zasedání není řešení. Ráda by 
slyšela návrh konkrétního řešení.
Zastupitel J.Votánek – má vizi, kterou chce uskutečnit.
M. Klaková - to není konkrétní návrh řešení.

M. Zier – domnívá se, že si to p. Votánek udělal trochu sám. V předvolební kampani atakoval 
současné zastupitelstvo a kritizoval ho např. za velké a zbytečné zadlužení obce, kandidátka p. 
Votánka slibovala, že obec oddluží.  M.Zier byl starosta 16 let a uráží ho takové lži. Nedomnívá se, 
že by obec byla přehnaně zadlužená a pokud se podívá zpětně, vidí, co vše se v obci vybudovalo 
(např. ČOV, silnice, chodníky). Pan Votánek ani neví v jaké výši je současný dluh obce..
Zastupitel J. Votánek – 4 - 6 milionů korun.
M. Zier  - J. Votánek opravdu neví přesnou výši zadluženosti obce. Mezi částkou 4 a  6 mil. je dost 
velký rozdíl. Mimo to ani jedna z nich není správně, dluh se pohybuje kolem 3,5 mil Kč, je plně 
jištěn, jak nemovitostí tak finanční rezervou.
Předsedající M. Zázvorková – navrhuje přerušení zasedání na 5 – 10 minut a žádá zastupitelé o 
jednání v kanceláři starosty.

Zasedání bylo přerušeno v 19:20 hodin.
Zasedání pokračovalo v 19:29 hodin.
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Předsedající navrhuje hlasovat o protinávrhu pana Miffka - pokračovat v zasedání.

Zastupitelsvo obce Ohrobec schválilo pokračovat v zasedání takto:

Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů;   Proti 0;   Zdrželi se 1 – J. Votánek

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou 
na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Volba starosty a místostarosty 
určení počtu místostarostů
volba starosty
volba místostarosty

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
volba předsedy a členů kulturního a sociálního výboru

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 

IV)  Diskuse

Výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;   Proti 0;  Zdrželi se 0

Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na počet místostarostů.
Členka zastupitelstva Zázvorková navrhla zvolit jednoho místostarostu. 
Člen zastupitelstva Machata navrhl zvolit 2 neuvolněné místostarosty.

Výsledek hlasování  -  zvolení 2 místostarostů:   
Pro 6 hlasů;    Proti 0;    Zdrželi se 2 – M.Zázvorková, M. Hrubá
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Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejným hlasováním. Nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen 
zastupitelstva Makovský navrhl zvolit do funkce starosty Michaelu Zázvorkovou.  
  
Zastupitelstvo obce Ohrobec volí starostkou obce Ohrobec Ing.Michaelu Zázvorkovou.
Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů;  Proti 0;   Zdrželi se: M. Zázvorková

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Starostka navrhla zvolit do funkce 1. místostarosty Pavla Makovského.

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí 1. místostarostou PhDr. Pavla Makovského,MBA.
Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů;  Proti 0;   Zdrželi se: P.Makovský

Člen zastupitelstva P. Machata navrhl zvolit do funkce 2. místostarosty Jiřího Votánka.

P. Širočka – iniciátorem této situace je P. Makovský a je to proti vůli voličů, kteří ho volili na 
kandidátce Míši Zázvorkové. To co se tady děje, je smutné. Žádné výhružky a podobné věci do naší 
obce nepatří. Letáky po obci si přečetl, na webových stránkách nebyl. Musí však říct, že lidé, kteří 
hlasovali ve volbách, nehlasovali o dohodě a kupčení s hlasy. Domnívá se, že se voliči cítí 
oprávněně podvedeni. Je rád, že to může říct veřejně. V naší obci se letos zúčastnilo voleb více 
voličů než je republikový průměr a dali jasně najevo, že si přejí, aby obec byla dále řízena lidmi z 
kandidátky starostky Michaely Zázvorkové. Pavel Makovský v naší obci páchá to samé, co se děje 
na Pražském magistrátu tj. kupčení a intrikování proti vůli voličů a to by si všichni měli uvědomit.
Volby vyhrála kandidátka Míši Zázvorkové. 
Zastupitel P.Makovský – v naší obci jsou pouze 2 strany a srovnávat situaci s Pražským 
magistrátem se mu zdá nevhodné. On sám chtěl pouze navrhnout rozumné řešení a dát šanci všem. 
Volby skončily 5:4 a to se nedomnívá, že je drtivá většina.
P.Širočka – je přesvědčen, že kdyby se o tomto kroku(navrhnout Votánka na místostarostu) zmínil 
před volbami, nedostal by tolik hlasů.
B. Barda – pro vlastní přepočet volebního zisku na mandáty se používá d´Hondtova metoda. Pokud 
by se sestavovalo zastupitelstvo podle počtu hlasů, které obdrželi  jednotliví kandidáti, při počtu 9ti 
zastupitelů by byl z kandidátky Jirky Votánka v zastupitelstvu pouze on na předposledním místě.
M.Zier – J. Votánek sliboval před volbami spoustu věcí. Mimo jiné slíbil postavit školku, vyřešit 
vysokou cenu vodného…atd. Ať mu tedy zastupitelstvo, tyto konkrétní úkoly zadá - aby ukázal, co 
dokáže.
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Zastupitel M. Machata – nechce, aby na sebe zastupitelé útočili. Chce pracovat v počtu 9 hlasů = 
všichni dohromady.
Zastupitel J. Votánek – od začátku říká, že nekandidoval na zastupitele, ale přímo na starostu. Jeho 
kamarádi (pro získání dotací) sedí na správných místech a ti mu řekli:“Jiříku, pokud budeš 
starosta, tak ti pomůžeme“. On není starosta a tak s tím nemůže nic dělat.
M.Zier – P. Makovský nebyl v době, kdy sehnal dotaci pro obec, ani zastupitelem a pomohl obci. 
Funkce zastupitele je o  práci a pomoci obci, ne o „postech“. 
Zastupitel P. Makovský – Votánek – neVotánek, jde o pracovní náplně.
M. Zier – ze zkušenosti ví, že neuvolněný místostarosta nemá pro obec tolik času. Má své 
zaměstnání. 

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí 2. místostarostou Jiřího Votánka.
Výsledek hlasování:   Pro 5 hlasů; Proti 0;   Zdrželi se: 3 – M. Zázvorková, M. Hrubá, 
J. Votánek

Bod II - Zřízení finančního, kontrolního  a ostatních výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

M.Zázvorková úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti 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). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního 
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích).

M.Zázvorková navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. 

Zastupitelé hlasovali o návrhu takto:
Výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;  Proti 0;  Zdrželi se 0.

Volba předsedy finančního výboru:

M.Zázvorková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Tomáše Maruniaka.

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Maruniaka
Výsledek hlasování:   Pro; 7 hlasů;   Proti 0;    Zdrželi se T. Maruniak

Volba předsedy kontrolního výboru:

M. Zázvorková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jana Klaka
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Zastupitelstvo obce Ohrobec volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jana Klaka
Výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;  Proti 0; Zdrželi se 0

Volba členů finančního a kontrolního výboru:

M. Zázvorková navrhla zvolit členem kontrolního výboru p.Machatu a p. Hüttela
a členem finančního výboru p.Miffka a p.Slavíčkovou.

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí členy kontrolního výboru Michala Machatu a RNDr. 
Martina Hüttela,Ph.D.
Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů;   Proti 0;   Zdrželi se 1 – M. Machata

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí členy finančního výboru MgA. Lukáše Miffka a Marii 
Slavíčkovou
Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů;   Proti 0;    Zdrželi se 1 – L. Miffek

Volba předsedy  a členů  kulturního a sociálního výboru

Členové současného kulturního výboru mají zájem v práci pokračovat (V. Škván, J.Lípová, 
K.Bardová) , nově K. Kypson, zájem o sociální oblast má A.Peroutová, R.Rolčíková, B. Lebedová
V. Škván – paní Bardová a Lípová s ním spolupracovayi od začátku, kdy převzal kulturní komisi po 
M. Nygrýnové. Vítá sloučení obou komisí pro další lepší spolupráci.

M. Slavíčková – chtěla by vědět, co dělá kulturní komise pro „náctileté“ děti. Jsou dost opomíjené.
V. Škván – i děti tohoto věku se účastní některých kulturních akcí, například drakiád. 
M. Zázvorková je s  prací kulturního výboru v minulém období spokojena, domnívá se, že všem, 
kdo ve svém volnu organizují akce pro děti, patří dík. Předložený plán činnosti kulturního výboru 
zahrnuje akce pro všechny věkové kategorie – od předškoláků až k důchodcům. Pokud má někdo 
pocit, že určitá věková skupina je opomíjena, má možnost vymyslet vhodnou akci a ve spolupráci 
s ostatními  ji zorganizovat

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí předsedou kulturního a sociálního výboru 
Ing. Vladimíra Škvána.
Výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;   Proti 0;       Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí členy kulturního a sociálního výboru Janu Lípovou,
Mgr. Kristinu Bardovou, Karla Kypsona, Blanku Lebedovou, PhDr. Radanu Rolčíkovou, 
Andreu Peroutovou.

Výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;   Proti 0;   Zdrželi se 0

Starostka žádá o doplnění předloženého plánu činnosti o sociální oblast.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

M. Zázvorková navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů byla 
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna 
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a) Člen zastupitelstva ve výši .............. 540,- Kč
b) Člen výboru  ve výši ..................... 1060,- Kč
c) Předseda výboru  ve výši ................ 1300,- Kč

a to ode dne zvolení do funkce

Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 
77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 5000,-Kč.

Zastupitelstvo obce Ohrobec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
měsíční odměnu za výkon jednotlivých  funkcí dle předloženého návrhu. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování:   Pro 8 hlasů;   Proti 0;  Zdrželi se  0

Zastupitelstvo obce Ohrobec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
5000,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování:   Pro 7 hlasů;   Proti 0;   Zdrželi se P. Makovský

Bod IV - Diskuse

J.Zárubová – je ráda, že zastupitelstvo bude spolupracovat a věří, že to bude přínosem.
M. Zázvorková –  hlasovat se má podle vlastního svědomí a NE podle toho, za kterou kandidátku
kdo kandidoval. 
B.Barda – by se rád zeptal, kdy se lidé dozví náplně místostarostů. Chtěl by ještě dodat, že 
vyjádření pana Votánka, že z důvodů, že není starosta, nemůže „nic dělat“, ho jako občana uráží. 
Každý, kdo kandiduje do zastupitelstva, by měl chtít především obci pomoci a ne chtít pozici.
Zastupitelka M. Zázvorková – s konkrétní náplní práce místostarostů se občané mohou seznámit na 
dalším zasedání.
Zastupitel P.Makovský – na příštím zasedání bude vydáno programové prohlášení a úkoly pro 
jednotlivé funkce.
J. Zárubová – žádá o vyvěšování pozvánky na zasedání i na Károv. Starší občané se nedostanou na 
úřední desku před úřad a nepoužívají internet.
O. Křehlík – před Károvem je delší dobu rozebraný chodník. Upozorňuje na nebezpečí možného 
zranění občanů. 
Starostka M. Zázvorková – přípojky k paní Zárubové jsou hotové. Paní Zárubová si nepřevzala 
písemnou výzvu k uvedení chodníku do původního stavu. Na místním šetření, byla úřednicí 
z Městského úřadu Černošice vyzvána ústně, že je nutné dát chodník do původního stavu  
neprodleně. Z důvodu bezpečnosti chodců byla rozbitá část chodníku ohrazena a p.Zárubové bude 
vystaven platební výměr za nepovolený zábor veřejného prostranství.
J. Zárubová – dnes vyměnila Veolia špatný nástavec. Zábor uhradí teprve poté, co jí obec uhradí 
zábor za sloup, který v minulosti stál na hranici jejího a obecního pozemku.
Starostka M.Zázvorková –chodník je rozkopán zbytečně dlouho, ihned po napojení přípojek mohly
být zpátky položeny obrubníky a okolní dlažba. Může se stát, že výkop do jara sedne (zvláště pokud 
nebyl dostatečně zhutněný), ale to není důvod nechat chodník takto děravý celou zimu. Jednak hrozí 
úraz a také není možné odklízet případný sníh. Pokud k sesedání dojde, bude nutné chodník na jaře 
rozebrat, dlažbu podsypat a znovu položit.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:10 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:

Ověřovatelé:             .............................................. dne ....................................

          .............................................. dne ....................................

Starosta:                    .............................................. dne .....................................

Místostarosta:           .............................................. dne .....................................

Razítko obce:
(není povinné)




