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Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Nadějkov č. 4/2022, 

které se konalo dne 16. 10. 2022 
Místo a čas: sál pohostinství U Jandů, 1500 hodin 
Přítomni: Ing. Jiří Benda, Ing. arch. Vít Benda, Mgr. Hana Buchnarová, Stanislav Cimpa, Jiří Dušek, 
Ondřej Hulan, Pavel Janouch, Ing. Arnošt Novák, MUDr. Šárka Peterková, Radek Seidl, Michal 
Steinbauer, Rudolf Svoboda, Ing. Klára Tesařová, Lukáš Turnovec, Jaroslav Vacek 
Omluveni: --- 
Hosté: M. Chocholatá, Š. Čapková a další 
 

1. Zahájení 
Zasedání ustavujícího zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026 zahájil dosavadní starosta 
Ing. Arnošt Novák, přivítal všechny přítomné.  Konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
svoláno v souladu s §91, odst. 1. Zákona o obcích. Řízení zasedání nabídl nejstaršímu členu 
zastupitelstva panu Rudolfu Svobodovi, který odmítl. Řízení se tedy ujal sám. 
 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
Starosta přednesl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 
Vyzval zastupitele ke složení slibu podle odst. 2 § 69 Zákona o obcích. Zastupitelé přistupovali 
jednotlivě k předsedajícímu a prohlášením „slibuji“ a podepsáním slibové listiny složili slib. Nikdo 
neodmítl slib složit, ani neměl žádnou výhradu. 
 

3. Schválení programu a volba ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl schválit program jednání dle předloženého návrhu: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 

3. Schválení programu a volba ověřovatelů zápisu 

4. Volba starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů výborů 

 Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 Volba starosty 

 Volba místostarosty 

 Volba členů rady obce 

 Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedů finančního a 

kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů 

výborů 

6. Závěr 

 
Usnesení č. 52/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Štěpánku Čapkovou jako zapisovatelku; 
MUDr. Šárku Peterkovou a Ing. arch. Víta Bendu jako ověřovatele zápisu ze zasedání ustavujícího 
zastupitelstva obce dne 16. 10. 2022.  
Pro: 15   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
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4. Volba starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů výboru 
 

 Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající navrhl jako způsob volby veřejné hlasování. 
Usnesení č. 53/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje jako způsob volby orgánů obce veřejnou volbu. 
Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 
Dosavadní starosta Arnošt Novák požádal členy zastupitelstva, aby každý vyjádřil svou ochotu 
přijmout a vykonávat funkci, na kterou je navržen, hlasováním pro svoji osobu. 
 

 Volba starosty obce 

Paní Klára Tesařová za volební stranu Nadějkovsko navrhuje zvolit uvolněným starostou obce pana 
Ing. Arnošta Nováka. Jiří Dušek za volební stranu Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL dává 
protinávrh a navrhuje zvolit uvolněným starostou pana Pavla Janoucha. 
Nejprve proběhla volba o panu Pavlu Janouchovi: 

Usnesení č. 54/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 uvolněným starostou obce 
Nadějkov pana Pavla Janoucha. 
Pro: 5     Proti: 9     Zdržel se: 1 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Volba o Ing. Arnoštu Novákovi: 

Usnesení č. 55/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 uvolněným starostou obce 
Nadějkov Ing. Arnošta Nováka. 
Pro: 10     Proti: 5     Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 Volba místostarosty obce 

Pan Arnošt Novák za volební stranu Nadějkovsko navrhuje zvolit neuvolněnou místostarostkou obce 
Ing. Kláru Tesařovou, volební strana Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL žádného kandidáta 
nenavrhuje. 

Usnesení č. 56/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 neuvolněnou místostarostkou 
obce Nadějkov Ing. Kláru Tesařovou. 
Pro: 10     Proti: 0     Zdržel se: 5 
Usnesení bylo přijato. 
 

 Volba členů rady 

Paní Klára Tesařová za volební stranu Nadějkovsko navrhuje zvolit neuvolněným členem rady obce 
MUDr. Šárku Peterkovou. Ing. Jiří Benda za volební stranu Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL 
navrhuje zvolit neuvolněným členem rady pana Pavla Janoucha. 
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Nejprve proběhla volba o Pavlu Janouchovi: 

Usnesení č. 57/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Pavla Janoucha. 
Pro: 5     Proti: 4     Zdržel se: 6 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Volba o MUDr. Šárce Peterkové: 

Usnesení č. 58/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov MUDr. Šárku Peterkovou. 
Pro: 14     Proti: 0     Zdržel se: 1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Paní Klára Tesařová za volební stranu Nadějkovsko navrhuje zvolit neuvolněným členem rady obce 
pana Ondřeje Hulana, za volební stranu Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL navrhují zvolit 
neuvolněným členem rady Jiřího Duška. 
Nejprve proběhla volba o Jiřím Duškovi: 

Usnesení č. 59/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Jiřího Duška. 
Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 10 
Usnesení nebylo přijato. 
 

Usnesení č. 60/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Ondřeje Hulana. 
Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Paní Klára Tesařová za volební stranu Nadějkovsko navrhuje zvolit neuvolněným členem rady obce 
pana Lukáše Turnovce, volební strana Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL kandidáta 
nenavrhuje. 

Usnesení č. 61/2022: 
ZO Nadějkov volí podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 16. 10. 2022 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Lukáše Turnovce. 
Pro: 10     Proti: 0     Zdržel se: 5 
Usnesení bylo přijato. 
 

 Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Starosta obce navrhuje stanovit počet členů kontrolního a finančního výboru na 3 členy.  

Usnesení č. 62/2022: 
ZO Nadějkov stanovuje počet členů kontrolního a finančního výboru na 3 členy. 
Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
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 Volba předsedy finančního výboru 

Místostarostka obce za volební stranu Nadějkovsko navrhuje na předsedu finančního výboru pana 
Stanislava Cimpu, volební strana Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL kandidáta nenavrhuje. 

Usnesení č. 63/2022: 
ZO Nadějkov volí předsedou finančního výboru pana Stanislava Cimpu. 
Pro: 15     Proti: 0     Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

 Volba předsedy kontrolního výboru 

Volební strana Nadějkovsko kandidáta na předsedu kontrolního výboru nenavrhuje. Jiří Dušek za 
volební stranu Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL navrhuje zvolit předsedou kontrolního 
výboru Ing. arch. Víta Bendu. 

Usnesení č. 64/2022: 
ZO Nadějkov volí předsedou kontrolního výboru Ing. arch. Víta Bendu. 
Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 10 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Pan Pavel Janouch za volební stranu Nezávislí kandidáti s podporou KDU – ČSL navrhuje zvolit 
předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Bendu. 

Usnesení č. 65/2022: 
ZO Nadějkov volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Bendu. 
Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 10 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Po neúspěšném hlasování zastupitel Pavel Janouch rozpoutal diskuzi, koho si Nadějkovsko tedy 
představuje jako předsedu kontrolního výboru, když vlastního kandidáta nemá a jejich nechce 
schválit. Místostarostka Ing. Klára Tesařová reagovala, že požadavky společně diskutovali a Nezávislí 
s podporou KDU-ČSL vědí, že Nadějkovsko za vhodného kandidáta považuje pana Pavla Janoucha, 
který kandidoval na starostu a byl by tak určitou protiváhou, případně pana Jiřího Duška, který uspěl 
ve volbách na prvním místě.  
 
Pan Jiří Dušek za volební stranu Nezávislí s podporou KDU-ČSL navrhuje zvolit předsedou kontrolního 
výboru pana Pavla Janoucha. 
 
Usnesení č. 66/2022: 
ZO Nadějkov volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla Janoucha. 
Pro: 14     Proti: 0     Zdržel se: 1 
Usnesení bylo přijato. 
 

5. Odměny za výkon funkci uvolněných a neuvolněných zastupitelů 
Starosta navrhuje ponechat měsíční odměny za výkon neuvolněných funkcí v současné výši, tj. 

místostarosta 15.000,-Kč, člen rady 3.000,-Kč, předseda výboru 1.000,-Kč, člen výboru 750,- Kč, člen 

zastupitelstva 600,-Kč. Odměny se v případě souběhu funkcí nesčítají, člen zastupitelstva, člen nebo 

předseda výboru, člen rady nebo místostarosta/ka má nárok pouze na nejvyšší odměnu dle 

vykonávané funkce, platnost stanovené výše odměn je od 17. 10. 2022. 
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Usnesení č. 67/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje měsíční odměnu pro neuvolněnou místostarostku obce ve výši 15.000,- Kč, 
pro člena rady obce ve výši 3.000,- Kč, pro předsedu výboru 1.000,-Kč, pro člena výboru 750,- Kč, 
člena zastupitelstva 600,-Kč. Odměny se v případě souběhu funkcí nesčítají, člen zastupitelstva, člen 
nebo předseda výboru, člen rady nebo místostarosta/ka má nárok pouze na nejvyšší odměnu dle 
vykonávané funkce, platnost stanovené výše odměn je od 17. 10. 2022, u členů výboru ode dne 
následujícího po dni zvolení. 
Pro: 13     Proti: 0     Zdržel se: 2 
 

6. Závěr 
V samém závěru vznesl zastupitel Jiří Benda dotaz, proč nebyl článek jejich strany vydán v Hlasu 
Nadějkova. Starosta mu odpověděl, že Hlas Nadějkova nemá sloužit k volební propagaci jakékoli 
strany. Jiří Benda se ohradil, že v Hlasu byl zveřejněn článek senátora Větrovského, který je možno 
chápat jako předvolební, stejně tak úvodník za obec byl dle jeho slov předvolební. Ing. Černá uvedla, 
že článek pana Větrovského obsahoval nepravdu (uvedl, že otevíral novou naučnou stezku namísto 
pochodu). Starosta vysvětlil, že úvodník byl pouhým poděkováním zastupitelům a všem, kdo se na 
chodu obce podíleli nebo pomáhali, článek byl shrnutím uplynulého volebního období. Věcnou 
správnost článku pana Větrovského nekontroloval, stejně jako není kontrolovaná věcná správnost 
článků jiných přispěvatelů. Lukáš Turnovec upozornil na vulgární a dehonestující příspěvky na fb 
profilu Nadějkovsko, který spravuje Ing. Černá, ta reagovala, že nenese zodpovědnost za příspěvky 
diskutujících a diskuzi zastavila. Lukáš Turnovec poznamenal, že bohužel pozdě. 
Ing. Tesařová uvedla, že se na některé rozšířené radě může v případě zájmu Nezávislých s podporou 
KDU-ČSL otevřít téma doplnění redakční rady Hlasu Nadějkova o jejich zástupce. 
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast, zvoleným zastupitelům za ochotu pracovat pro 
obec a přijmout vysokou míru odpovědnosti za dění v obci. 

KONEC ZASEDÁNÍ 
 

Štěpánka Čapková 
 

Ověřili: 
 

Šárka Peterková                                                     Vít Benda 
 
 

Arnošt Novák, starosta obce 


