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                                                            ZÁPIS 
z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
(NZO č. 1/2018), které se konalo dne 1. 11. 2018 v jídelně ZŠ Kostomlaty nad Labem 
 

 

* * * 

                                                           
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. Romana 
Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová, Bc. Jan Kučera, Mgr. Aleš křeček, Josef Petráš, Miroslav 
Škornička, Ing. Petr Vild, Bc. Lukáš Vorlíček, Milan Veselý, Ing. Miroslava Zajanová, Ing. Petr 
Zalabák 
 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem (dále též 
jako ZO) zahájila v 18,03 hodin dosavadní starostka obce Ing. Romana Hradilová (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, v platném znění. 
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 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem zveřejněna  
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. do 1. 11. 2018. Současně byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je15 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona  
o obcích). 
 
* * * 
1.1  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 Kostomlaty nad Labem a jejích občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky"  
 
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" 
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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1.2  Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise 

 

Zapisovatelkou jednání ZO určila předsedající PhDr. Ivanu Šmejdovou, u které byl 
k nahlédnutí zápis z minulého jednání.  
 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)  p. Tomáše 
Houdka a  Bc. Lukáše Vorlíčka. K  návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, proto 
předsedající nechala o návrhu hlasovat.  
 
Usnesení č. 1N/2018: 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu p. Tomáše Houdka a  Bc. Lukáše Vorlíčka. 
Hlasování:  15 x pro 
 

1.3. Určení návrhové komise 

Pro přípravu usnesení starostka navrhla jmenovat tříčlennou návrhovou komisi ve složení  
p. Richard Filip, p. Zbyněk Adam a Ing. Petr Vild. Nikdo neměl jiný návrh, proto dala starostka 
hlasovat o návrhové komisi v tomto složení.                                                                                 

Usnesení č. 2N/2018                                                                                                                              
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Richard Filip, p. Zbyněk Adam a Ing. Petr Vild.      
Hlasování:  15 x pro 

 

1.4 Schválení programu 

Předsedající seznámila 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, proto předsedající dala hlasovat o návrhu 
programu. 
 
Usnesení č. 3N/2018                                                                                                                               
ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:                                                                                      

1. Zahájení   
1.1   Složení slibu člena zastupitelstva 
1.2   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a    
        zapisovatele 
1.3   Určení návrhové komise 
1.4   Schválení programu      

2. Volba starosty a místostarosty 
                                2.1  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
2.2   Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
2.3   Volba starosty 
2.4   Volba místostarosty 
2.5   Volba členů rady obce 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
3.1   Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
3.2   Volba předsedy finančního výboru 
3.3   Volba předsedy kontrolního výboru 
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4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

5. Diskuse  
6. Závěr 

 
Hlasování:  15 x pro 
 
 
Bod č. 2:  Volba starosty a místostarosty 
 
2.1  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 

Předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny.  
 
Usnesení č. 4N/2018: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Hlasování: 15 x pro 
 
2.2 Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně hlasováním. Případnou změnu způsobu hlasování by muselo schválit 
zastupitelstvo. Nikdo z členů zastupitelstva nepřednesl návrh na změnu způsobu hlasování. 

Předsedající poté upozornila, 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. 

2.3 Volba starosty 

     Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl     

     podán jeden návrh:  

Člen zastupitelstva p. Zbyněk Adam navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Romanu 
Hradilovou. 
 

     Před  hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své     
     stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č. 5N/2018: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí starostou obce Ing. Romanu Hradilovou. 

     Hlasování:  13 x pro, 2 x se zdržel (Mgr. Hercoková, p. M. Veselý) 
 

2.4 Volba místostarosty 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 
podány následující návrhy:  
 
Člen zastupitelstva Ing. P. Zalabák navrhl zvolit do funkce místostarosty Bc. Zdeňku 
Keistovou. 
Členka zastupitelstva Mgr. M. Hercoková navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. 
Miroslavu Zajanovou. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Člen ZO p. M. Veselý podpořil návrh Mgr. Hercokové připomenutím, že 
Sdružení Kostomlatsko, za něž kandidovala Ing. Zajanová, bylo druhou nejsilnější volební 
stranou. Bc. Z. Keistová, kandidující za Sdružení naše obce, dostala od občanů o více než 
sto hlasů méně proti Ing. Zajanové, proto by post místostarostky více příslušel Ing. 
Zajanové.  

 
Předsedající poté nechala hlasovat o prvním kandidátovi na funkci místostarosty.  
 
Usnesení č. 6N/2018: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí místostarostou Bc. Zdeňku Keistovou. 
Hlasování: 8 x pro, 5 x proti (p. Petráš, p. Škornička, p. Vorlíček, Ing. Hercoková,  
p. Houdek), 2 x se zdržel (p. Veselý, Ing. Zajanová) 
 
Vzhledem k tomu, že v pořadí první navržený kandidát byl zvolen, ve volbě místostarosty 
se dále již nepokračovalo.  

 
 

2.5 Volba členů rady obce 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů rady. Byly 
podány následující návrhy:  
 
Členka zastupitelstva Bc. Keistová navrhla zvolit do funkce člena rady obce Ing. Petra  
Zalabáka. 
 
Člen zastupitelstva p. Filip navrhl zvolit do funkce člena rady obce Bc. Jana Kučeru. 
 
Člen zastupitelstva p. Veselý navrhl zvolit do funkce člena rady obce p. Tomáše Houdka. 
 
Členka zastupitelstva Mgr. Hercoková navrhla zvolit do funkce člena rady obce Ing. 
Miroslavu Zajanovou. 
 
Člen zastupitelstva Bc. Kučera navrhl zvolit do funkce člena rady obce p. Richarda Filipa. 
 
Poté nechala předsedající hlasovat o jednotlivých kandidátech v pořadí, jak byli navrženi.  

 

Usnesení č. 7N/2018: 
Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. Ing. Petra Zalabáka.  
Hlasování: 8 x pro, 7 x se zdržel (p. J. Petráš, p. M. Škornička, Bc. Vorlíček, p. M. Veselý, 
Ing. Zajanová, Mgr. Hercoková, p. T. Houdek) 

 
Usnesení č. 8N/2018: 
Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. Bc. Jana Kučeru.  
Hlasování: 8 x pro, 7 x se zdržel (p. J. Petráš, p. M. Škornička, Bc. Vorlíček, p. M. Veselý, 
Ing. Zajanová, Mgr. Hercoková, p. T. Houdek) 
 
Návrh na usnesení č. N9/2018: 
Usnesení č. 9N/2018: 
Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. p. Tomáše Houdka. 
Hlasování: 6 x pro, 2 x proti, (p. Filip, Mgr. Křeček), 7 x se zdržel (p. Adam, Ing. Hradilová, 
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Bc. Keistová, Bc. Kučera, Ing. Vild, Ing. Zalabák, p. Houdek) 
Návrh na usnesení nebyl přijat. 
 
Další návrh na usnesení č. N9/2018: 
Usnesení č. 9N/2018: 
Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. Ing. Miroslavu Zajanovou. 
Hlasování: 7 x pro, 2 x proti, (p. Filip, Mgr. Křeček), 6 x se zdržel (p. Adam, Ing. Hradilová, 
Bc. Keistová, Bc. Kučera, Ing. Vild, Ing. Zalabák) 

     Návrh na usnesení nebyl přijat. 
 

Další návrh na usnesení č. N9/2018: 
Usnesení č. 9N/2018: 
Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. p.  Richarda Filipa. 
Hlasování: 8 x pro,  7x se zdržel (p. J. Petráš, p. M. Škornička, Bc. Vorlíček, p. M. Veselý, 
Ing. Zajanová, Mgr. Hercoková, p. T. Houdek) 
 

    Členy rady obce byli zvoleni Ing. Petr Zalabák, Bc. Jan Kučera a p. Richard Filip.     
 
 
Bod č. 3: Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

3.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající 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). Členy kontrolního nebo finančního výboru 
nemůže být starosta, místostarosta ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl, předsedající vyzvala zastupitele k hlasování 
o návrhu usnesení.  

 
Usnesení č. 10N/2018: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý-
bory budou tříčlenné. 
Hlasování: 15 x pro 

 

3.2 Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy:  
 
Člen zastupitelstva p. Richard Filip navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. 
Tomáše Houdka s odůvodněním, že z pěti volebních subjektů se tři budou podílet na 
přímém řízení obce, proto by zbylým dvěma podle jeho názoru mělo příslušet předsednictví 
výborů.  

     Pan T. Houdek však se svou nominací na funkci předsedy finančního výboru nesouhlasil. 
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Nebyl podán žádný další návrh na kandidáta do funkce předsedy finančního výboru. 
Předsedající uvedla, že v souladu se zákonem není nutné zvolit na ustavujícím zasedání 
ZO předsedy výborů, jejich volbu lze přesunout do příštího zasedání. Proto vyzvala členy 
ZO, aby do příště zvážili vhodné kandidáty pro funkci předsedy finančního výboru. 
 
 

3.3 Volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy  
kontrolního výboru. Nebyl podán žádný návrh.  

 
Předsedající proto navrhla, aby podobně jako v předchozím bodu byla volba předsedy 
kontrolního výboru rovněž přesunuta do programu příštího, pravděpodobně prosincového 
zasedání ZO, a vyzvala zástupce všech politických uskupení, aby do té doby zvážili vhodné 
kandidáty na tuto funkci.     
 
Bc. Kučera navrhl, aby si zástupci politických subjektů připravili do prosincového ZO nejen 
kandidáty na post předsedů výborů, ale zároveň již i na členy výborů, aby bylo možné 
kompletně schválit oba výbory, a to např. vzhledem k inventurám, které budou probíhat v lednu 
2019.  

     
 
 
Bod č. 4:  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Předsedající uvedla, že v předchozích bodech bylo rozhodnuto o přidělení některých funkcí 
neuvolněným členům ZO, nyní je třeba ještě určit a hlasováním schválit, zda a v jaké výši 
budou zastupitelé pobírat odměny. Ze zákona je daná nejvyšší sazba odměny pro jednotlivé 
funkce stanovená podle počtu obyvatel. Pro naši obec platí pásmo od 1001 do 3000 
obyvatel. 

• Funkce místostarosty - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší 
obce 17028 Kč (dosavadní odměna činila 13500 Kč), 

• funkce člena rady - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší obce 
3784 Kč (dosavadní odměna činila 0 Kč), 

• funkce předsedy výboru - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší 
obce 1893 Kč (dosavadní odměna činila 1194 Kč), 

• funkce člena výboru - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší obce 
1577 Kč (dosavadní odměna činila 0 Kč), 

• funkce řadového neuvolněného zastupitele – max. měsíční odměna v přepočtu na 
počet obyvatel naší obce 946 Kč (dosavadní odměna činila 0 Kč). 
 
Odměny za výkon funkce radního, předsedy výboru a řadového člena zastupitelstva 
se mohou sčítat. Odměnu za funkci starosty a místostarosty nelze sčítat s žádnou další. 
Odměnu lze přiznat i v nulové výši a všechny odměny (kromě uvolněného starosty) musí 
schválit ZO. 
Dosavadní roční náklady na odměny za tyto funkce činily cca 168 tis. Kč ročně. 
Pokud budou všichni zastupitelé nárokovat odměnu za výkon funkce ve shora 
uvedené výši, bude měsíční zatížení rozpočtu ve výši cca 44 tis. Kč, to je ročně  
528 tis. Kč. 
Pokud by odměnu nově nárokovali pouze místostarosta a předsedové výborů 
(ostatní bez odměny jako dosud), budou roční náklady na tyto odměny činit  
cca 211 tis. Kč. 
 
Předsedající dala poté prostor zastupitelům i občanům pro dotazy či vyjádření stanovisek.  
Mgr. Hercoková se zajímala o to, jak se vypočítávala výše odměn, konkrétně výše odměny  
místostarostky, a rovněž o rozsah pracovního úvazku. Předsedající vysvětlila, že při  výpočtu 
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se vychází z maximální stanovené částky, která se přepočítává podle počtu obyvatel. 
Hodinová dotace pro výkon této funkce není pevně určena, v tomto případě odpovídá 
přibližně půl úvazku.   
 
Předsedající následně vyzvala zastupitele, aby hlasovali o návrzích jednotlivých usnesení. 
Na dotaz p. Veselého, jak se nyní bude hlasovat, předsedající potvrdila, že dle pořadí, v jakém 
byla přednesena informace o výši odměn pro jednotlivé funkce. 
 
Předsedající navrhla odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích), a to ve výši 17028 Kč měsíčně. Poté dala o návrhu hlasovat. 
 
 
Usnesení č. 11N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 
17028 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 
Hlasování: 8 x pro,  3x proti (Mgr. Hercoková, Bc. Vorlíček, p. Petráš), 4 x se zdržel (Ing. 
Zajanová, p. Houdek, p. Śkornička, p. Veselý) 
 
 
Předsedající navrhla dále odměnu za výkon funkce člena rady obce (§ 72 odst. 2 zákona o 
obcích) ve výši 3784 Kč měsíčně. 
Přihlásil se p. R. F. a uvedl, že se vzdává své odměny za výkon funkce radního ve prospěch 
rozpočtu obce. Připojil se k němu p. P. Z., také on se vzdal své odměny.  
Předsedající proto nechala hlasovat postupně o dvou usneseních. 
 
Usnesení č. 12N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce radního pro J. K.ve výši 3784 Kč. 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v 
obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
Hlasování: 10 x pro,  5 x se zdržel (p. Petráš, p. Houdek, p. Śkornička, p. Veselý, Mgr. 
Hercoková) 
 
Dále nechala předsedající hlasovat o druhém návrhu usnesení týkajících se odměn pro radní 
obce.  
 
Usnesení č. 13N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce radního pro  R. F. a P. Z. ve výši  
0 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích 
změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
Hlasování: 9 x pro,  6 x se zdržel (p. Petráš, p. Houdek, p. Śkornička, p. Veselý, Mgr. 
Hercoková, Ing. Zajanová) 
 
 
Předsedající navrhla dále odměnu za výkon funkce předsedy výborů (§ 72 odst. 2 zákona 
o obcích), a to ve výši 1893 Kč měsíčně. Poté dala o návrhu hlasovat. 
 
Usnesení č. 14N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního 
výboru ve výši 1893 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení předsedů výborů.  
V případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
těchto funkcí.  
Hlasování: 10 x pro,  5 x se zdržel (p. Petráš, p. Škornička, p. Veselý, Ing. Zajanová, Mgr. 
Hercoková) 
 
Předsedající přešla k návrhu odměn pro řadového člena zastupitelstva ve výši 946 Kč. 
Připomněla, že dosavadním členům zastupitelstva tato odměna nebyla vyplácena,  
a požádala členy ZO o stanovisko k tomuto bodu.  
Mgr. Hercoková navrhla odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích) ve výši 0 Kč měsíčně. Její návrh podpořil rovněž p. M. Veselý. Předsedající 
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dala o tomto návrhu hlasovat. 
 
Usnesení č. 15N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO ve výši  
0 Kč.  
Hlasování: 15 x pro 
 
 
Před dalším bodem, kterým byla diskuse, navrhla pí E. P. z řad občanů, aby se hlasovalo 
také o odměnách členů výborů, pokud byly schváleny odměny pro jejich předsedy. 
Předsedající souhlasila a přednesla návrh na usnesení:  
 
Usnesení č. 16N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce člena výborů ve výši 0 Kč.  
Hlasování: 15 x pro 
 
 
 
Bod č. 5: Diskuse 
 
Předsedající vyzvala nejprve zastupitele k přednesení příspěvků. Nikdo se nepřihlásil, proto 
dala slovo přítomným občanům.  
Z řad občanů vystoupil p. J. T. s dotazem na důvod zastavení procesu EIA (posuzování vlivů 
na životní prostředí) „Modernizace traťového úseku Nymburk – Lysá n. L.“ Zastupitel p. Filip 
vysvětlil, že proces byl zastaven pro tento úsek, a pouze krátkodobě. Jako důvod uvedl, že 
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provádí ještě dílčí projektové úpravy, které budou 
mít pozitivní vliv na životní prostředí, zejm. na míru hlukového zatížení. Podle p. Filipa lze 
očekávat, že obec bude vyzvána ministerstvem životního prostředí přibližně během 14 dnů 
k dalšímu vyjádření.   
Dále p. J. T. požádal zastupitele p. Veselého, zda je autorem textu „Volební reklama na účet 
obce“, který byl vylepen na několika místech v obci před komunálními volbami, a pokud ano, 
zda by se k tomuto textu nevyjádřil. M. Veselý uvedl, že tímto článkem reagoval na článek p. 
J. T., který vyšel v předvolebním vydání v Kostomlatských novinách.  
Dále se o slovo přihlásil zastupitel p. M. Veselý a popřál všem zvoleným, aby za čtyři roky 
odpovídala jejich práce slibům, které  dali svým voličům. Podotkl, že vítězství sdružení 
Nezávislí 2018 nebylo v rámci komunálních voleb v Kostomlatech zcela přesvědčivé, proti 
druhému Sdružení Kostomlatsko získali Nezávislí o pouhých 0,27 % hlasů víc, nicméně 
výsledek voleb je dán, Nezávislí mají většinu v zastupitelstvu. Předsedající panu zastupiteli 
poděkovala a uvedla, že pro nadcházející volební období doufá ve spolupráci všech volebních 
subjektů. 
Dále se zeptala pí I. R. z řad občanů, proč obec podcenila počet členů okrskových komisí, 
podle ní to zapříčinilo fakt, že hlasy v Kostomlatech byly sčítány příliš dlouho.  Předsedající 
souhlasila s tím, že je nutno zamezit pro příště podobné situaci, a informovala přítomné, že se 
připravuje rozšíření počtu volebních okrsků v Kostomlatech n. L. z jednoho na dva. Toto téma 
doplnil p. J. T. vysvětlením, že větší počet členů okrskové komise by v daném případě 
nevyřešil problém dlouhé sčítací doby, neboť okrsková komise byla v souladu s metodickými 
pokyny ministerstva vnitra a instruktážním videem povinna posuzovat jednotlivé volební lístky 
společně, nikoli po menších skupinách svých členů. Proto je jediným  řešením do budoucna 
rozdělení nepřiměřeně velkého kostomlatského volebního okrsku na dva menší, jak již 
naznačila předsedající.  
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Vzhledem k tomu, že už nikdo neměl další připomínku či dotaz, ukončila předsedající v 18,45 
hodin ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.  
 

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 

 
 

 
 

 

 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
…………………………………………     ………………………………………..
  
          Tomáš Houdek                                                              Bc. Lukáš Vorlíček 
 
 
 
 
    …………………………………………  
 
     Ing. Romana Hradilová 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


