
Námitka 
k zápisu z jednání zastupitelstva a výpisu usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo

ze dne 30. 5. 2019 na Obecním úřadě Nové Sedlo.

Na úvod bych rád poznamenal, že mi byl výpis z usnesení zaslán k prostudování až po urgenci a 
bez kompletního zápisu z jednání, o který jsem musel zvlášť žádat. Výpis jsem vrátil okomentovaný
zpět a po zapracování některých připomínek byl tento vyvěšen na úřední desce bez mé autorizace. 
Podpis připojuji po termínu a s námitkou (zápis se po 10ti dnech od jednání zastupitelstva stává de 
iure veřejnou listinou a měnit ho lze jenom námitkami projednanými na příští schůzi) vzhledem k 
faktu, že jsem byl nucen prostudovat pozdě zaslaný zápis a porovnat je se záznamy z jednání, které 
mám dispozici. V případě, že se zápis a výpis usnesení se i přes předchozí námitky natolik odlišují 
od těch na místě odhlasovaných, že naprosto mění jejich význam, nemohu tuto skutečnost jako 
ověřovatel zápisu nechat bez reakce. 

V bodě kontroly usnesení (4/4/19) jsem namítal, že neuzavřených úkolů je více a že nebyl dodržen 
přijatý plán termín jednání zastupitelstva (č. usnesení č. 2/17/19 bylo o tom hlasováno – schváleno 
8mi hlasy, tudíž je závazné), kdy tento dokument zmizel z úřední desky i webových stránek (včetně 
archivu) bez revokace tohoto usnesení, k níž jsem zastupitele v případě dalšího nesouhlasu s plánem
vyzval. 

Bod 4/5/19 Jednací řád– starosta nedal možnost vyjádřit se, avšak konstatoval, že se bude snažit 
nalézt kompromis mezi na poslední chvíli předloženým protinávrhem a původním návrhem. Bez 
diskuse bylo schváleno. 

V bodě č. 4/07/19 došlo odložení bodu zejména vzhledem k námitkám, které jsem pronesl v 
diskusi: Předložení smlouvy ve výši více než 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) 
včetně víceprací bez předchozího předložení zastupitelům k prostudování, kdy jsem byl nucen o 
zaslání návrhu smlouvy oficiálně žádat, dále nedostatky ve smlouvě (schválené vícepráce ve výši 10
%, odkazování na ustanovení 7 let neplatného Obchodního zákoníku, stavební dozor prováděný 
Petrem Sýkorou jež dosud zastupitelstvu nepředložil oprávnění takovýto dozor vykonávat). 
Pochybnosti vzbuzoval i výběr dodavatelů a požadavky na prokázání kvalifikace (reference, 
certifikáty, oprávnění apod.), které zřejmě nebyly uplatněny. Rovněž další oslovení dodavatelé 
nebyli v zápisu zmíněni a jejich nabídky byly předloženy zastupitelům až po výzvě. Tito dodavatelé
se lišily od dodavatelů oslovených v průběhu měsíce března a dubna, jejichž kontakty jsem předal 
spolu s úřadem. Konstatoval jsem, že jsem s Ministerstvem kultury i vzhledem k okolnostem změny
ve vedení obce předjednal prodloužení termínu pro dodání podepsané smlouvy o dílo (starosta 
nebyl k tomuto tedy pověřen, jak se praví v zápise, ale vzal toto na vědomí) a připomněl jsem fakt, 
že na lednové schůzi při schvalování žádosti o dotaci (1/18/19) jsem navrhoval obálkovou metodu 
výběru dodavatelů.  Rovněž jsem připomněl, že dotace byla vzhledem k předchozím incidentům 
přidělena a navýšena s ohledem na podzimní změnu ve vedení obce. Tyto závažné skutečnosti 
nebyly v zápise z jednání zmíněny ani náznakem a jsem přesvědčen, že by měly být součástí zápisu 
mimo jiné i vzhledem k výši zakázky, zdůvodnění odložení termínu pro čerpání dotace a 
informování občanů. 

Bod 4/10/19 komunikace 6RD – o nové zátěžové zkoušce s výsledkem „bez závad“ se na 
zastupitelstvu vůbec nemluvilo. Bylo nám sděleno, že se situace „řeší“ bez konkrétnějších 
informací.  

Bod 4/12/19 petice Břežany – tázal jsem se několikrát, proč již nezajíždí obecní Tranzit i pro děti do
Břežan a co tomu brání. Bez odpovědi a bez zmínky v zápise. 



Bod 4/13/19 – k autobusové zastávce v Novém Sedle proběhla diskuse zejména mezi občany 
obývající domy na křižovatce, které poškozuje silný provoz dlouhých autobusů a občany, kteří 
trvají na zachování stávajícího stavu. Proběhla rovněž debata o vytíženosti spojů. 

Usnesení číslo 4/14/19 nebylo vzato na vědomí, avšak bylo hlasováno o usnesení ukládající 
starostovi obce aby pověřil obecního právníka k prověření, zda může Petr Sýkora vykonávat 
technický a stavební dozor vzhledem k ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 sb. v aktuálním
znění (Stavební zákon) a zákona č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění (Zákon České národní rady o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě ).

Bod 4/16/19 – bod byl odložen s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 
4198/2011, ze dne 13. 12. 2012, který precedentně upravuje platnost záměru prodeje nemovitostí 
obcí na půl roku, resp. maximálně 2 roky ve zdůvodnitelných případech. Současně bylo poukázáno 
na předchozí dosud nenaplněné usnesení č. 2/14/19, které pověřuje starostu obce zveřejněním 
nového záměru a současně vypracováním znaleckého posudku na předmětnou stavební parcelu. Bez
zmínky v zápise. 

Bod 4/21/19 – usnesení bylo předloženo ve znění: „Zastupitelstvo Obce ukládá předsedkyni 
finančního výboru Ing. Zuzanu Aschenbrennerovou ve spolupráci s finančním výborem dokončit 
kontrolní činnost a uspokojivě vysvětlit zjištěné nesrovnalosti a nedostatky v účetnictví Obce v 
souvislosti s poskytnutým darem Severočeských pískoven, a. s. a TJ Nové Sedlo.“ Nejednalo se 
tedy o zprávě finančního výboru a jejím přijetí na vědomí, ale o pověření předsedkyně 
zastupitelstvem k splnění úkolu, o kterém bylo i hlasováno a nebylo schváleno. 

Věřím, že i přes názorové rozdíly nalezneme shodu v řešení způsobu pořizování zápisů z jednání 
zastupitelstva tak, aby k takovýmto výrazným odchylkám od skutečnosti v budoucnu již 
nedocházelo, zápisy a usnesení reflektovaly skutečnost a občané byli dostatečně informováni o dění
na jednáních zastupitelstva Obce Nové Sedlo i pokud nemohou být na jednání osobně přítomni. O 
pořizování zápisů jsme debatovali již na prosincové schůzi zastupitelstva a uvedli v praxi návrh 
zastupitelky Kovandové, která požadovala pořízení konceptu návrhu zápisu a předání ověřovatelům
hned po skončení schůze. Bohužel, se změnou vedení Obce se tento postup již nepraktikuje.

Veškerá tvrzení mohu doložit audio záznamy.

V Novém Sedle dne 14. 6. 2019 

Ing. Jaroslav Zídek
zastupitel Obce Nové Sedlo – ověřovatel zápisu 


