
Zápis č. 1 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, 
konaného dne 10. listopadu 2010 v budově OÚ 

 
 
 
 
 
 

Přítomni:  Ing. Alena Cejpová, Jiří Groulík, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil 
Novák,  Rudolf Schauer, Petr Šváb, Miroslava Švandová, Ing. Stanislav Urban 
 
Ostatní hosté: dle prezenční listiny 
 
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Schauer, Luboš Kadidlo 
 
 
 
Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod a ukončeno v 19:45 hod.  
 
 
 
 
První jednání zahájila odstupující starostka Ing. Milada Muffová.  Přivítala přítomné občany a 
nově zvolené členy zastupitelstva. Sdělila, že všichni přítomní zastupitelé byli řádně zvoleni.  
 
Všichni členové nového zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib.  
 
Paní Ing. Milada Muffová předala slovo nejstaršímu členu zastupitelstva panu Rudolfu 
Schauerovi, který předložil zastupitelstvu ke schválení program jednání ustavujícího zasedání.  
 
 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 
3) Volba návrhové a volební komise 
4) Volba starosty a místostarosty obce 
5) Zřízení kontrolního a finančního výboru - volba předsedů výborů 
6) Zřízení kulturní a sociální komise, komise pro životní prostředí - volba předsedů 

komisí 
7) Rozhodnutí o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva 
8) Schválení jednacího řádu 
9) Diskuze 
10) Schválení usnesení 
11) Závěr 

 



 
  2)  Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Rudolf Schauer, Luboš Kadidlo. 

                 Zapisovatelka byla zvolena: Ing. Alena Cejpová. 
 
3) Volební komise byla zvolena ve složení: předseda  Jiří Groulík, členové Miloslava 

Cacková a Jiří Doležal (oba z řad občanů obce) . Členové návrhové komise byli 
zvoleni:  předseda Ing. Stanislav Urban a členové Miroslava Švandová a Ing. 
Bohumil Novák. 

 
4) Před podáním návrhů bylo rozhodnuto o veřejné volbě. Předseda návrhové komise 

pan Ing. Stanislav Urban navrhl na funkci starosty obce pana Petra Švába. Oznámil 
přítomným, že funkci bude vykonávat zpočátku neuvolněně při zaměstnání, a 
v měsících únoru či březnu přejde na uvolněnou funkci. Výsledek hlasování:  

 
                    Starostou obce byl zvolen pan Petr Šváb, bydliště Kamenec u 
Poličky 129, narozen 28. 3. 1973,  9 hlasů pro.    

                                                                      
Na funkci místostarosty obce byl panem Stanislavem Urbanem navržen pan Jan 
Kadidlo. Současně oznámil, že tuto funkci bude vykonávat neuvolněně. Volba 
proběhla rovněž veřejně. Výsledek hlasování:  
 
               Místostarostou obce byl zvolen pan Jan Kadidlo, bydliště Kamenec u 
Poličky 161,  narozen 2. 5. 1954, 9 hlasů pro. 
 
Nově zvolený starosta obce si vzal slovo, vysvětlil přítomným, jak si představuje 
chod obce při dočasně neuvolněné funkci starosty. Požádal občany, aby zpočátku 
využívali úřední hodiny spíše odpoledne.  
 

5)  Na předsedu kontrolního výboru byl navržen pan Rudolf Schauer. Zastupitelstvo 
schválilo jednohlasně 9-ti hlasy pro.  Na předsedu finančního výboru byl navržen 
pan Ing. Stanislav Urban. Zastupitelstvo také jednohlasně schválilo 9-ti hlasy pro.  

 
6) Nejdříve proběhla volba o zřízení kulturní a sociální komise a komise pro životní 

prostředí. Zastupitelstvo schválilo zřízení komisí 9-ti hlasy.  
Předsedou kulturní a sociální komise byla navržena paní Ing. Alena Cejpová, 
předsedou komise pro životní prostředí byl navržen pan Luboš Kadidlo. Oba 
jmenovaní byli zastupitelstvem schválení jednohlasně 9-ti hlasy pro.  
 

7) Schválení odměn zastupitelů proběhlo jednohlasně 9-ti hlasy pro.  
Dle nařízení vlády číslo 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů byly schváleny 
tyto odměny s platností od 11.11.2010:  

 
neuvolněný starosta obce  16.955,- Kč 
neuvolněný místostarosta obce 15.333,- Kč 
předseda výboru a komise    1060,- Kč 
zastupitel – člen komise       750,- Kč 

 
8) Schválení stávajícího Rozhodnutí o  jednacím řádu ze dne 16. 4. 2007, kterým se 

bude zastupitelstvo řídit. Řád je vypracován v souladu se zákonem o obcích č. 



128/2000 Sb. Členové zastupitelstva tento jednací řád schválili 9-ti hlasy pro. 
Každý občan se s tímto jednacím řádem může seznámit na Obecním úřadě.  

 
9)  Do diskuze se přihlásila bývalá starostka obce paní Ing. Milada Muffová, 

poděkovala odstupujícímu zastupitelstvu za práci a popřála novému zastupitelstvu 
mnoho zdraví, sil a úspěchů v nastávající práci. Starosta obce pan Petr Šváb 
poděkoval přítomným za účast na ustavujícím zasedání a pozval veřejnost na 
sobotní posvícenské posezení. 

  
10)  Návrh usnesení z ustavujícího zastupitelstva byl jednomyslně schválen 9-ti hlasy   

pro. 
 

11)  Závěr zasedání provedl nově zvolený starosta obce pan Petr Šváb.  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:         Rudolf Schauer          ………………………… 
                                               
                                           Luboš Kadidlo           ………………………… 
 
 
 
 
 
 
V Kamenci u Poličky dne 11. 11. 2010 
 
 

  


