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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 

18.10.2022  

 

Začátek jednání:  18:10 

Konec jednání:  19:20 

Místo jednání: Klubovna u tenisových kurtů v Novém Plese 

  

Přítomni: Martin Slezák, Renata Linková, Ing. Jaroslav Mrázek, Mgr. Tereza Martinová, Vladimíra Poláková, 

                  Ing. Richard Šrámek ml., Mgr. Veronika Kaiserová 

Přítomno 7. zastupitelů ze 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé zápisu: Renata Linková, Ing. Jaroslav Mrázek 

 

1. Zahájení zasedání 

Dosavadní starosta Martin Slezák zahájil veřejné zasedání uvítáním přítomných hostů a nově zvolených 

členů Zastupitelstva obce Nový Ples. 

Martin Slezák (dále jako „předsedající“) konstatoval, 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 7. 

10. 2022 v 16:00 hod, žádný návrh nebyl podán. Informace o konání ustavujícího veřejného zasedání 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nový Ples zveřejněna v souladu 

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 a současně způsobem umožňující dálkový 

přístup. Informace o konání veřejného zasedání byla oznámena také místním rozhlasem. Dle prezenční 

listiny je přítomno 7. členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. Presenční listina je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 

Předsedající upozornil, 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 přednesl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích a následně 

vyzval jmenovitě zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“. Svůj slib potom každý člen 

zastupitelstva stvrdil svým podpisem na připraveném archu. (Příloha č.2) 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce Nový Ples a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" 

Všichni zastupitelé složili slib v souladu se zákonem.  

Obec Nový Ples 
  

      Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř 
  

IČO: 00272892                                              e - mail: novy.ples@cbox.cz   

                                                     724   180   090   
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3. Určení ověřovatelů, zapisovatele a schválení programu jednání 

Předsedající navrhl jako zapisovatele paní Ing. Michaelu Šrámkovou, ověřovatelé zápisu pana Ing. 

Jaroslava Mrázka a paní Renatu Linkovou a přednesl program v souladu s pozvánkou zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

 Návrh programu jednání v souladu s pozvánkou:   

1. Zahájení zasedání  
2. Složení slibu jednotlivých členů zastupitelstva  

3. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání  

4. Volba starosty a místostarosty  

     a) určení počtu místostarostů  

     b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni  

     c) určení způsobu volby starosty a místostarosty  

     d) volba starosty  

     e) volba místostarosty  

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru  

     a) určení počtu členů výborů  

     b) volba předsedy finančního výboru  

     c) volba předsedy kontrolního výboru  

     d) volba členů finančního výboru  

     e) volba členů kontrolního výboru  

6. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva  

7. Určení pověřeného zástupce pro územní plán  

8. Jednací řád zastupitelstva obce  

9. Rozpočtové opatření  

10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-2024885, Nový Ples, knn pro    
p. č. 62/2  

11. Záměr pronájmu nebytových prostor (vodojem) za účelem poskytování internetu  

12. Různé, diskuze  
 
Vyvěšeno na úřední desce: 11.10.2022 
 
 
Návrh usnesení č.1/1/2022: ZO schvaluje zapisovatele paní Ing. Michaelu Šrámkovou, ověřovatelé zápisu 
pana Ing. Jaroslava Mrázka a paní Renatu Linkovou, program jednání v souladu se zveřejněnou 
pozvánkou. 
 
Pro: 7     Proti: 0      Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

4. Volba starosty a místostarosty 
 
a/ určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Nebylo vzneseno žádné stanovisko. 
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Návrh usnesení č.2/1/2022: ZO schvaluje, aby výkon funkce zastával jeden místostarosta. 

Pro: 7       Proti: 0      Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b/ určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

Předsedající navrhl, aby členové zastupitelstva nebyli pro výkon svých funkcí uvolněni. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Jiné stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh usnesení č.3/1/2022: ZO schvaluje, aby členové zastupitelstva obce nebyli uvolněni pro výkon 

svých funkcí 

Pro: 7   Proti: 0     Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

   c/ určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatoval, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou 

hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou 

předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání 

zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 

Žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č.4/1/2022: ZO schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

d/ volba starosty 

Předsedající konstatoval, že 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. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 

následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Ing. Jaroslav Mrázek navrhl zvolit do funkce starosty pana 

Martina Slezáka.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

návrhy a stanoviska. Žádný další návrh nebyl podán. 

Návrh usnesení č.5/1/2022: ZO volí do funkce starosty Obce Nový Ples pana Martina Slezáka 

Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 1 (Slezák) 

Usnesení bylo schváleno. 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále „předsedající“) 
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e) volba místostarosty 

Starosta Martin Slezák vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.  Zastupitelka 

paní Mgr. Veronika Kaiserová navrhla do funkce místostarosty pana Ing. Jaroslava Mrázka. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své návrhy a stanoviska. Žádný 

další návrh nebyl podán. 

Návrh usnesení č.6/1/2022: ZO volí do funkce místostarosty obce Nový Ples pana Ing. Jaroslava Mrázka. 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 1 (Mrázek) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5 Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

a/ určení počtu členů výborů 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 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). Členy 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). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo 

zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanoviska a návrhy. 

Žádné stanoviska a návrhy sděleny nebyly. 

Návrh usnesení 7/1/2022: Zastupitelstvo obce Nový Ples zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 

výbory budou tříčlenné. 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní           

Mgr. Veroniku Kaiserovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své návrhy a stanoviska. Žádný jiný návrh nebyl sdělen. 

Návrh usnesení č.8/1/2022: Zastupitelstvo obce volí do funkce předsedy finančního výboru paní Mgr. 

Veroniku Kaiserovou. 

Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 1 (Kaiserová) 

Usnesení bylo schváleno. 
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c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Členka 

zastupitelstva paní Vladimíra Poláková navrhla do funkce předsedy kontrolního výboru paní Renatu 

Linkovou. Poté se přihlásila o slovo paní Renata Linková a podala svůj návrh na funkci předsedy 

kontrolního výboru paní Mgr. Terezu Martinovou. Žádné další návrhy nebyly podány. Předsedající nechal 

hlasovat v pořadí, v jakém byly předneseny.  

Výsledky hlasování: 1. Návrh paní Renata Linková 

                   Pro: 2 (Poláková, Martinová)  Proti: 4 (Slezák, Kaiserová, Mrázek, Šrámek)  Zdržel se: 1 (Linková) 

Výsledky hlasování:  2. Návrh paní Mgr. Tereza Martinová 

                   Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se: 2 (Poláková, Martinová) 

 Usnesení č.9/1/2022: Zastupitelstvo obce volí do funkce předsedy kontrolního výboru paní Mgr Terezu 

Martinovou.  

 

d) volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány 

následující návrhy: předsedající navrhl zvolit členy finančního výboru paní Vladimíru Polákovou a paní 

Petru Novákovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanoviska a návrhy. Žádné 

stanoviska ani návrhy nebyly sděleny. 

 

Návrh usnesení č.10/1/2022: Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru paní Vladimíru Polákovou a 

paní Petru Novákovou. 

Pro: 6   Proti: 0     Zdržel se: 1 (Poláková) 

Usnesení bylo přijato. 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány 

následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit členy kontrolního výboru paní Renatu Linkovou a pana Ing. 

Richarda Šrámka mladšího. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy a 

stanoviska. Žádná stanoviska ani návrhy nebyly sděleny. 

Návrh usnesení č.11/1/2022: Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru paní Renatu Linkovou a 

pana Ing. Richarda Šrámka mladšího. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva 
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Předsedající seznámil přítomné o způsobu stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva, které se 

stanovuje v souladu s § 72 odst. 3 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků (nabylo účinnosti dne 1. 1. 2019 nařízení č. 202/2018 Sb.). 

Výše měsíční odměny neuvolněného zastupitele a okamžik, od kterého se bude odměna poskytovat, je v 

kompetenci zastupitelstva. Odměnu nelze poskytnout zpětně. Předsedající navrhl, aby členům výboru, 

kteří nejsou členy zastupitelstva byla poskytována odměna ve výši 2794,- Kč za rok, a to ode dne přijetí 

tohoto usnesení. Tato odměna bude poskytována jednou ročně v prosincovém výplatním termínu. 

Starosta navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 22 000 Kč měsíčně, a to ode dne 

zvolení do funkce místostarosty. Starosta dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla 

poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 2 794 Kč a člena výboru 

zastupitelstva ve výši 2 312 Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. Pro 

funkci starosty obce je navržena měsíční odměna 25 000 Kč, a to ode dne zvolení do funkce starosty 

(odměny nejsou kumulativní). Zastupitelstvo obce Nový Ples v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o 

obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 

obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Před 

hlasováním byla dána možnost k podání jiných návrhů. Jiné návrhy nebyly podány. 

 

Návrh usnesení č.12/1/2022: Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměn za výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva obce v následujících částkách: 

Starosta: 25 000 Kč/měsíc 

Místostarosta: 22 000 Kč/měsíc 

Předseda výboru + ZO: 2794 Kč/měsíc 

Člen výboru + ZO: 2312 Kč/měsíc 

Člen výboru (není člen ZO): 2794 Kč/rok 

Odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.                

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.             

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 

(starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této 

funkce. 

Pro: 7     Proti: 0      Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Určení pověřeného zástupce pro územní plán 

 

Předsedající konstatoval, že Obec Nový Ples už několik volebních období řeší pořízení nového územního 

plánu. Dne 11.10.2022 proběhlo na Městském úřadě v Jaroměři opakované veřejné projednání návrhu 

územního plánu obce Nový Ples. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě k návrhu vzneseny žádné 

připomínky, bude následovat schválení nového územního plánu obce Nový Ples. Než k tomu dojde, bude 

nutné delegovat zástupce za obec Nový Ples, který bude obec zastupovat při jednání s úřady o územním 
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plánu. Předsedající navrhl, aby obec nadále zastupoval člen zastupitelstva Martin Slezák, který obec 

zastupoval v předešlém volebním období. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č.13/1/2022: ZO deleguje starostu Martina Slezáka jako zástupce obce pro jednání o 

územním plánu Nový Ples 

Pro: 6    Proti: 0     Zdržel se: 1 (Slezák) 

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Jednací řád zastupitelstva obce 

 

Předsedající seznámil přítomné se zněním návrhu Jednacího řádu. Jednací řád zastupitelstva upravuje 

přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i 

další věci, související s jeho zasedáním. Jednací řád nahrazuje jednací řád z roku 2009. Jednací řád je 

přílohou č.3 tohoto zápisu. 

 

Návrh usnesení č.14/1/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Nový Ples 

Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Rozpočtová opatření č. RO/2022/006, RO/2022/007 a RO/2022/008 

Předsedající seznámil se zněním rozpočtových opatření. 

ZO bere na vědomí RO/2022/006. (Příloha č.4) 

ZO bere na vědomí RO/2022/007. (Příloha č.5) 

Návrh usnesení č.15/1/2022. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.RO/2022/008.     

(Příloha č.6) 

Pro: 7    Proti: 0      Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-2024885, Nový Ples, 

knn pro p.č. 62/2 

Předsedající seznámil přítomné se zněním smlouvy. Předmětem smlouvy je budoucí vybudování zemní 

přípojky kabelu nízkého napětí pro připojení parcel č.62/2. Ke znění smlouvy nebyly vzneseny žádné 

dotazy ani připomínky. 

Návrh usnesení č.16/1/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene IV-12-2024885 
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Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

11. Záměr pronájmu nebytových prostor (vodojem) za účelem poskytování internetu 

Předsedající seznámil přítomné s končící platností smluv (31.12.2022) na pronájem nebytových prostor na 

místním vodojemu za účelem poskytování internetu. Bude nutné vypsat nový záměr. Text záměru 

v příloze č.7 tohoto zápisu. 

Návrh usnesení č.17/1/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor 

vodojemu za účelem poskytování bezdrátových internetových služeb. 

Pro: 7     Proti: 0    Zdržel se: 0 

Úkol: zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce obce.  

 

12. Různé, diskuze.   

Pan Š. vznesl dotaz na nový obecní úřad. Starosta: Čekáme na vydání souhlasného stanoviska stavebním 

úřadem. Následně bude možné začít s rekonstrukcí. 

Pan. F.  vznesl dotaz na plány nového zastupitelstva v následujícím volebním období.                         

Starosta konstatoval, že investice budou závislé na finančních možnostech obce a dála na projektové a 

stavební připravenosti: 

        - chodník podél komunikace na Josefov – vydáno stavební povolení – realizace 2023 

       - nový obecní úřad, obecní knihovna a kulturní sál na čp.4 – čekáme na souhlasná stanoviska –      

realizace 2023/24 

         - rekonstrukce ulice Potraviny – Jasenná: Probíhá realizace projektové dokumentace – realizace 

2024/25  

Pan Š. vznesl dotaz na novou výstavbu na parcelách směrem k obci Rasošky. Starosta: dle územního plánu 

lze na pozemcích provést výstavbu rodinných domů. Pozemky jsou ve vlastnictví třech vlastníků a bude 

záležet na vzájemné dohodě všech stran.  

Pan F. vznesl dotaz na úsekové měření v obci. Starosta: Technické řešení (sloupy, napájení) bylo 

předběžně komunikováno s Městským úřadem v Jaroměři.  

Starosta: Probíhá výměna veřejného osvětlení postupně v celé obci. 

Paní Š. vznesla dotaz na zvýšení hlasitosti obecního rozhlasu. Starosta: bude provedena zkouška místního 

rozhlasu. Dále je otevřená možnost další formy zasílání informací občanům (sms, aplikace do chytrých 

telefonů) 

Pan Š. vznesl dotaz na omezení veřejného osvětlení z důvodu úspor. Zatím není plánována změna vypínání 

a zapínání veřejného osvětlení.  

Na závěr přítomní hosté z řad občanů obce popřáli novému zastupitelstvu hodně úspěchů v jejich 

volebním období.  
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Zápis byl vyhotoven dne: 24.10.2022 

 

  

Zapisovatel: Ing Michaela Šrámková  ………………………………………………………………  

  

Ověřovatelé:  

1. Ing. Jaroslav Mrázek…….………...........................…………… dne ………………………  

  

2. Renata Linková........………………..……………………………………dne ………………………  

  

 

Starosta obce:  

               Martin Slezák ……………….……………..………………………………dne ………………………  

  

 

Přílohy:  

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva  

2. Slib členů Zastupitelstva Obce Nový Ples  

3. Jednací řád Zastupitelstva Obce Nový Ples 

4. Rozpočtové opatření RO/2022/006 

5. Rozpočtové opatření RO/2022/007 

6. Rozpočtové opatření RO/2022/008 

7. Záměr pronájmu nebytových prostor (vodojem) 
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