
Obec Paseka 
Zastupitelstvo obce Paseka 
 

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Paseka, konaného dne 17.10.2022 od 17.00 hod na sále OÚ, 
Paseka 17, 783 97 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Předsedající - dosavadní starostka přivítala zastupitele a přítomné občany na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce Paseka. Pogratulovala všem přítomným zastupitelům k získání mandátu 
v zastupitelstvu obce Paseka v komunálních volbách ve dnech 23.- 24.9.2022.  
 
Zmínila, že: 
Volební strana č.1 Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU získala 7 mandátů 
Volební strana č.2 ROZKVĚT získala 6 mandátů 
Volební strana č.3 KDU ČSL získala 2 mandáty  
Volební účast v obci Paseka 57,31% a v roce 2018 byla volební účast 61,15 %. 
 

Dále konstatovala: 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Paseka 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 hlasovaní. Tato lhůta uplynula dne 
7.10.2022 v 16.00 hod. U Krajského soudu v Ostravě nebyla podána žaloba v souvislosti 
s komunálními volbami do zastupitelstva obce Paseka (ve dnech 23.09. - 24.09.2022).  
 
Před konáním dnešního ustavujícího zasedání bylo oproti podpisu předáno 14ti členům zastupitelstva 
obce a 1 členu odesláno prostřednictvím České pošty - osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce 
Paseka podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v platném znění, dále byla předána informace o svolání ustavujícího zasedání ZO Paseka 
s navrženým programem a podklady k jednání k bodu: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci 
„INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY RD - PASEKA“ a k bodu: Pověření člena 
zastupitelstva (příloha č. 1) 
 
Zvoleným zastupitelům byly založeny služební obecní e-maily, na které budou zasílány veškeré 
podklady k jednáním, podklady k řešení obecních záležitostí, zastupitelé budou mít možnost 
komunikovat navzájem mezi sebou a s občany. Kontakty na jednotlivé zastupitele budou zveřejněny na 
obecních stránkách www.obecpaseka.cz v sekci Orgány obce. (příloha č. 2)  
 

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Paseka byla zveřejněna 
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce i elektronické ÚD Obecního úřadu Paseka v souladu 
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10.2022 (po 16.00 hod.) - do dnešního dne tj.17.10.2022. 
(příloha č.3)   
 
Dne 10.10.2022 byla podána u obecního úřadu v Pasece, k rukám starostky písemná rezignace na 

mandát v zastupitelstvu obce Paseka zvoleným zastupitelem za volební stranu č.1 Sdružení nezávislých 

kandidátů PRO PASEKU panem Zdenkem Kristenem, a to ze zdravotních důvodů. Rezignace na mandát 

zastupitele byla zaevidována na podatelně obecního úřadu zaev. pod č.j. 780. Pan Kristen je 

momentálně hospitalizován v nemocnici.  Přejeme panu Kristenovi pevné zdraví a brzké uzdravení.  I 

když pan Zdenek Kristen již není v současné době zastupitelem obce, bude stále pracovat pro občany 

Sanatorky a kdykoliv se na něho můžete obrátit. Moc všechny přítomné zdraví z nemocnice. (příloha 

č.4) 

http://www.obecpaseka.cz/


 

Následujícím dnem tj. 11.10.2022 postoupil na tento uvolněný mandát náhradník z volební strany č.1 

Sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU pan Tomáš Mauler. 

Dne 11.10.2022 byla podána u obecního úřadu v Pasece, k rukám starostky písemná rezignace na 

mandát v zastupitelstvu obce Paseka zastupitelem za volební stranu č.1 Sdružení nezávislých kandidátů 

PRO PASEKU panem Tomášem Maulerem.  Rezignace na mandát zastupitele byla zaevidována na 

podatelně obecního úřadu zaev. pod č.j. 783. (příloha č.5) 

 

Dne 12.10.2022 vznikl mandát člena zastupitelstva obce Paseka náhradníkovi ze strany č. 1 - Sdružení 

nezávislých kandidátů PRO PASEKU paní Věře Majerové.   

Dle prezenční listiny je přítomno na dnešním ustavujícím zasedání všech 15 členů zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). (příloha č.6) 
Na ustavující zasedání se dostavilo kolem 30 občanů. 
 
Zápis z 28. zasedání ze dne 18.7.2022 byl řádně ověřen určenými ověřovateli zápisu Miroslavem 
Orságem a Mgr. Antonínem Černochem, Ph.D. Zápis byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Usnesení ze 
zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední i elektronické ÚD v době od 21.7. - 6.8.2022. K zápisu nebyly 
vzneseny žádné připomínky.  
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající sdělila, že před zahájením výkonu funkce člena ZO je nutné složit slib členů zastupitelstva 
obce Paseka.  
 

Upozornila zvolené 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).  
 
Vyzvala přítomné členy zastupitelstva v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích ke složení slibu, tím 
způsobem, že přečetla slib a jmenovitě vyzvala jednotlivé členy ZO k pronesení slova „SLIBUJI“ a 
k podpisu na připraveném archu.  
 
Předsedající přečetla slib:  
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Paseka a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Postupně vyzvala jednotlivé členy zastupitelstva k pronesení slova „slibuji“ a k podpisu na připraveném 
archu. (příloha č. 7)  
 
Členové se jednotlivě podepsali a pronesli slovo „slibuji“. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib 
ani nesložil slib s výhradou.  
 
Dále předsedající konstatovala: než přejdeme k samotné volbě starosty, místostarosty, členů rady, 
předsedů výborů a členů výborů, chtěla bych přítomné informovat, že na základě povolebního jednání 
zvolených zastupitelů sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU  se zástupci strany KDU ČSL, došlo 
k dohodě na obsazení všech jmenovaných funkcí. O návrhu na obsazení funkce člena kontrolního a 
finančního výboru zastupiteli volební strany ROZKVĚT, byli samotní navržení zastupitelé této strany 



informováni.  K navrženým funkcím neměli námitky. Spolu s Mgr. Taťánou Šleškovou jsme byly pověřeny 
zastupiteli volební strany PRO PASEKU a volební strany KDU ČSL, abychom předkládaly jednotlivé návrhy 
na obsazení funkcí. 
 
Předsedající upozornila všechny zastupitele, že hlasování členů zastupitelstva obce Paseka se dle 
platného jednacího řádu provádí veřejně, a to zdvižením ruky  
PRO návrh usnesení 
PROTI návrhu usnesení  
ZDRŽEL SE hlasování   
 
 
 

Předsedající požádala členy zastupitelstva, aby v průběhu zasedání hlasovali zřetelně - tedy zdvižením 
ruky, aby při volbě - zdvižením ruky - setrvali po dobu, než budou spočítány a zapsány jednotlivé hlasy 
paní zapisovatelkou.   
 

Předsedající přistoupila k určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).  
Zapisovatelkou navrhla paní Janu Zukalovou a ověřovateli zápisu Mgr. Antonína Černocha, Ph.D. a pana  
Jiřího Kučeru.  
 
Předsedající přednesla  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka určuje zapisovatelkou paní Janu Zukalovou a ověřovateli zápisu Mgr. 
Antonína Černocha, Ph.D. a pana Jiřího Kučeru.  
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh usnesení. Jiný návrh 
vznesen nebyl. Pokračovalo se v hlasování.  
 
Hlasování k navrženému usnesení  
PRO usnesení:   15   
PROTI usnesení:     0 
ZDRŽEL SE hlasování: 0 
Usnesení č.1/1 bylo schváleno 
                                                            
Předsedající přešla k návrhu samotného programu ustavujícího zasedání ZO a přednesla návrh 
programu.  
    
Návrh programu: 
 
1) Volba starosty, místostarosty a rady obce 
    a) určení počtu místostarostů 
    b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71   
        zákona o obcích) 
    c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
    d) volba starosty 
    e) volba místostarosty 
    f) volba rady 
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
    a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
    b) volba předsedy finančního výboru 
    c) volba předsedy kontrolního výboru 
    d) volba členů finančního výboru 



    e) volba členů kontrolního výboru 
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) 
4) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY 
RD - PASEKA“ 
5) Pověření člena zastupitelstva 
6) Diskuse a závěr 
 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 
17.10.2022. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh usnesení nebo k doplnění.  
 
 
  
Mgr. Winklerová navrhla doplnit program o pořizování audiovizuálních nahrávek v průběhu zasedání 
ZO.  
 
Mgr. Winklerová přednesla  
Návrh usnesení:  
Doplnit navržený program o bod o pořizování audiovizuálních nahrávek v průběhu zasedání ZO. 
 
Hlasování k navrženému usnesení: 
PRO usnesení: 6 
PROTI usnesení: 0 
ZDRŽEL SE hlasování: 9 
Usnesení nebylo schváleno 
 
PRO - Winklerová, Kučera, Richterová, Špitt, Galda, Michalik 
ZDRŽEL SE hlasování - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, 
Králík 
 
Předsedající nechala hlasovat o původním navrženém usnesení 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 
17.10.2022. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:  10      
PROTI usnesení:  1 
ZDRŽEL SE hlasování:  4 
Usnesení č.2/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík, Kučera 
PROTI - Winklerová 
ZDRŽEL SE -  Špitt, Galda, Michalik, Richterová 



 
Taťána Šlešková navrhla zařadit tento bod na příští jednání zastupitelstva. 
 
Předsedající sdělila: Nyní přejdeme k volbě starosty, místostarosty a rady obce. Nejprve určíme počet 
místostarostů 
 
1. Volba starosty, místostarosty a rady obce 

a) určení počtu místostarostů: 
 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo obce Paseka volilo pouze jednoho místostarostu.  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje zvolení jednoho místostarosty/místostarostky. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh usnesení. Jiný návrh 
vznesen nebyl. Pokračovalo se v hlasování.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení: 15 
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.3/1 bylo schváleno                          
 
Předsedající přešla k bodu 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění: 
 
Předsedající navrhla, aby funkce starosty/starostky byla vykonávána jako uvolněná ve vazbě na 
ustanovení  § 71 zákona o obcích.  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce starosty/starostky bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh usnesení. Jiný návrh 
vznesen nebyl. Pokračovalo se v hlasování.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:    15     
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.4/1 bylo schváleno 
 
Předsedající přistoupila k bodu  

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
 
Konstatovala, že volba starosty a místostarosty probíhá dle platného jednacího řádu zastupitelstva obce  
veřejně hlasováním. 



 
Nikdo nevyslovil návrh na tajné hlasování. 
 

Předsedající přešla k samotné volbě starosty a místostarosty 
d) volba starosty: 
 

Předsedající upozornila, že nejdříve bude volen starosta/starostka a po jeho zvolení bude přistoupeno k 
volbě místostarosty/místostarostky. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  
 
       
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty/starostky.  
 

Mgr. Taťána Šlešková navrhla do funkce starostky obce Paseka zvolit paní Lenku Niessnerovu. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. 
 
Pan V. Michalik navrhl na funkci starostky Mgr. Libuši Winklerovou. 
 
Mgr. L. Winklerová navrhla do funkce starostky Mgr. Taťánu Šleškovou.  
 
Mgr. T. Šlešková poděkovala a nominaci odmítla.  
 
 
 

Předsedající přednesla  
 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí starostkou Lenku Niessnerovou, nar. 26.11.1967, bytem 
Paseka č.p. 284, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:   9          
PROTI usnesení:  6 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.5/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík  
PROTI - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt  
 
Zvolená starostka poděkovala přítomným zastupitelům za zvolení do funkce starostky a za důvěru. 
Poděkovala těm občanům, kteří se dostavili k volbám a svými hlasy podpořili volební stranu Pro Paseku. 
Poděkovala straně KDU ČSL prostřednictvím zvolených zastupitelů za podporu. Sdělila, že si velmi této 
spolupráce váží.   
 

Starostka řekla, že věří v to, že zastupitelstvo v novém složení bude pracovat týmově a přátelském duchu 
ve prospěch našich občanů a obce.   
                                                                                                                                                                              
Předsedající přešla k volbě místostarosty/místostarostky  
e) volba místostarosty 
 
Předsedající připomněla přítomným náplň práce dosavadní místostarostky obce Paseka.  



 
Dosavadní místostarostka má k dispozici na obecním úřadě samostatnou kancelář, kde vykonává 
svěřenou  agendu 1x v týdnu, a to ve středu od 8.00 hod.    
 
Ze zákona má místostarostka povinnost: 
-  zastupovat starostku obce v jeho nepřítomnosti a plnit úkoly, kterými ho pověří starosta a ZO  
-  podepisovat spolu se starostkou právní předpisy obce 
-  koordinovat výbory ZO v součinnosti s jejich předsedy a zaměstnanci  příspěvkových organizací a    
   pracovníků obecního úřadu  
- z titulu své funkce je členem rady obce 
- dosavadní místostarostka byla ustanovena za zřizovatele základní školy předsedkyní školské rady.       
- vykonávala agendu „Povolování kácení dřevin“ v součinnosti s pracovníkem obecního úřadu, měla na 
starosti   
   veřejnou zeleň.   
-  oddávala sňatky, účastnila se vítání občánků, podílela se na spoluorganizování společenských akcí  
v obci.  
 - řídila a zabezpečovala provoz obecního koupaliště, organizovala přípravu na letní provoz, čištění 
bazénů, přípravu    
    biologické části bazénů,  úniky vody, havárie, rozbory vody, zajištění plavčíků, pokladních, 
rozdělování služeb,    
    komunikace s pracovníky obce, údržbáři obce  a personálem koupaliště až po ukončení provozu a 
zazimování  
    koupaliště.   
- spolupracuje na komplexní pozemkové úpravě II. etapa 

Zvolený místostarosta nebo místostarostka bude nadále vykonávat výše uvedenou svěřenou agendu.  

     Předsedající přešla k samotné volbě místostarosty/místostarostky obce a k návrhům na obsazení 

této funkce 

 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla do funkce místostarostky obce Paseka zvolit Mgr. Taťánu 
Šleškovou. 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. 
 
 

Mgr. Winklerová navrhla do funkce místostarosty pana Jiřího Kučeru. 
 
Mgr. Winklerová přednesla  
Návrh usnesení:  
Navrhuji do funkce místostarosty pana Jiřího Kučeru. 
 
Další návrh nebyl vznesen, nejdřív se hlasovalo o první nominantce, Mgr. Taťáně Šleškové. 
 
Předsedající přednesla  
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí místostarostkou Mgr. Taťánu Šleškovou, nar. 11.6.1976, 
bytem Paseka č.p. 166, 783 97 Paseka. 



 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     15       
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č. 6/1 bylo schváleno 
 
Předsedající přešla k bodu volby rady obce 

f) volba rady  
 
Navrhování kandidátů na funkci členů rady: 
 

Předsedající sdělila přítomným, že došlo k dohodě mezi SNK  PRO PASEKU a stranou KDU ČSL, aby byla 
rada obce složena z těchto zastupitelů: 
 

za KDU ČSL:  Mgr. Antonín Černoch, Ph.D.  
za sdružení nezávislých kandidátů PRO PASEKU: Ing. Petr Zukal a Jan Podešva  
starostka a místostarostka jsou členy rady automaticky ze zákona 
 
Předsedající přešla k návrhům a volbě samotných členů rady obce, o kterých je nutné hlasovat jednotlivě.  
Volba 1. člena rady obce 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
 

Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci člena rady obce Mgr. Antonína Černocha, Ph.D. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh nebyl podán. 
 
 
Předsedající přednesla  
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena rady Mgr. Antonína Černocha, Ph.D., nar. 27.9.1978, 
bytem Paseka č.p. 20, 783 97 Paseka. 
   
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:  15      
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.7/1 bylo schváleno 
 
Předsedající přešla k volbě 2. člena RO 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 

 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci člena rady obce Ing. Petra Zukala 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh.  
 
PROTINÁVRH 
Mgr. L. Winklerová navrhla na funkci člena rady pana Vladislava Michalika 
 
Mgr. L. Winklerová přednesla  



 
 
Návrh usnesení:  
Navrhuji do funkce člena rady Vladislava Michalika 
 
Nejdřív se hlasovala o protinávrhu, tedy o zvolení Vladislava Michalika druhým členem rady. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení: 6 
PROTI usnesení: 9 
ZDRŽEL SE hlasování: 0 
Usnesení nebylo schváleno 
 
PRO - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
PROTI - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík  
 
Předsedající se vrátila k původnímu návrhu  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena rady Ing. Petra Zukala, nar. 8.2.1971, bytem Paseka č.p. 
182, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9       
PROTI usnesení:  6 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.8/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík                                                                           

  PROTI - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
 
Předsedající přešla k volbě 3. člena RO 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 

 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci člena rady obce pana Jana Podešvu 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh.  
 
PROTINÁVRH 
Mgr. L. Winklerová navrhla na funkci člena rady Ing. Martina Špitta 
 
Mgr. Winklerová přednesla  
Návrh usnesení:  
Navrhuji do funkce člena rady Ing. Martina Špitta 
 
Nejdřív se hlasovalo o protinávrhu, tedy o zvolení Ing. Martina Špitta třetím členem rady. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 



PRO usnesení: 6 
PROTI usnesení: 8 
ZDRŽEL SE hlasování: 1 
Usnesení nebylo schváleno 
 
PRO - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
PROTI - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík 
ZDRŽEL SE - Černoch 
 
Předsedající se vrátila k původnímu návrhu  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena rady Jana Podešvu, nar. 5.2.1985, bytem Paseka č.p. 
183, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9   
PROTI usnesení:  6 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.9/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík  
PROTI - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
                                                                            
Předsedající přešla k dalšímu bodu 
 
 
Bod 2. - Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Předsedající zmínila  že, zastupitelstvo obce má povinnost zřídit kontrolní a finanční výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. I) 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 kontrolní a finanční výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby s trvalým pobytem v obci. Pouze předsedou výboru může 
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže 
být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích).  

Finanční výbor provádí zejména kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 
Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 



 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh nebyl podán. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:   15     
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.10/1 bylo schváleno 
Děkuji 
 
Předsedající sdělila přítomným, že na základě dohody zastupitelů SNK PRO PASEKU a strany KDU ČSL je 
navrženo obsazení výborů v tomto složení:  
 
Předseda finančního výboru: paní Věra Majerová 
Předseda kontrolního výboru: pan Tomáš Králík 
 
1.člen finančního výboru: pan David Orság 
2.člen finančního výboru: Ing. Martin Špitt 
 
1.člen kontrolního výboru: pan Jaroslav Vojtášek 
2.člen kontrolního výboru: pan Jiří Kučera 
 
Návrhy na členy kontrolního a finančního výboru byli zmíněným zastupitelům strany ROZKVĚT 
předneseny. 
Ing. M. Špitt a pan Kučera neměli k návrhům výhrady. (Osobně s nimi hovořil telefonicky Mgr. A. 
Černoch)  
 
Předsedající přešla k bodu 
b) volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci předsedy finančního výboru paní Věru Majerovou 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí předsedou finančního výboru Věru Majerovou, nar. 
12.11.1977, bytem Paseka č.p. 252, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9       
PROTI usnesení:  5 
ZDRŽEL SE hlasování:  1 
Usnesení č.11/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík  
PROTI - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová 
ZDRŽEL SE - Špitt 



 
Předsedající přešla k bodu 
c) volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana Tomáše Králíka. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh.  
 
PROTINÁVRH 
Mgr. L. Winklerová navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Kučeru 
 
Mgr. L. Winklerová přednesla  
Návrh usnesení:  
Navrhuji do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Kučeru 
 
Nejdřív se hlasovalo o protinávrhu, tedy o zvolení Jiřího Kučery předsedou kontrolního výboru. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení: 6 
PROTI usnesení: 8 
ZDRŽEL SE hlasování: 1 
Usnesení nebylo schváleno 
 
PRO - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
PROTI - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík 
ZDRŽEL SE - Černoch 
 
Předsedající se vrátila k původnímu návrhu  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí předsedou kontrolního výboru Tomáše Králíka,  nar. 
7.10.1977, bytem Paseka č.p. 243, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9   
PROTI usnesení:  5 
ZDRŽEL SE hlasování:  1 
Usnesení č.12/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Černoch, Králík  
PROTI - Winklerová, Michalik, Kučera, Richterová, Špitt 
ZDRŽEL SE - Galda  

 
Předsedající přešla k bodu 
d) volba členů finančního výboru: 
volba 1.člena finančního výboru: 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
 



 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci člena finančního výboru pana Davida Orsága. 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh.  
 
PROTINÁVRH 
Mgr. L. Winklerová navrhla na funkci člena finančního výboru Mgr. V. Richterovou 
 
Mgr. L. Winklerová přednesla  
Návrh usnesení:  
Navrhuji do funkce na funkci člena finančního výboru Mgr. V. Richterovou 
 
Nejdřív se hlasovalo o protinávrhu, tedy o zvolení Mgr. Veroniky Richterové členem finančního výboru. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení: 6 
PROTI usnesení: 8 
ZDRŽEL SE hlasování: 1 
Usnesení nebylo schváleno 
 
PRO - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
PROTI - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík 
ZDRŽEL SE - Černoch 
 
Předsedající se vrátila k původnímu návrhu  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena finančního výboru Davida Orsága,  nar. 23.9.1983, 
bytem Paseka č.p. 316, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9     
PROTI usnesení:  4 
ZDRŽEL SE hlasování:  2 
Usnesení č.13/1 bylo schváleno 

 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík, Černoch  
PROTI - Kučera, Michalik, Galda, Richterová 
ZDRŽEL SE - Winklerová, Špitt 

 
Předsedající přešla k bodu 
Volba 2. člena finančního výboru: 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
 
Starostka Lenka Niessnerová navrhla na funkci člena finančního výboru Ing. Martina Špitta.     
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
 
 



 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena finančního výboru Ing. Martina Špitta, nar. 9.7.1982, 
bytem Paseka č.p. 327, 783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:    15        
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.14/1 bylo schváleno 

 
Předsedající přešla k bodu 
e) volba členů kontrolního výboru 
Volba 1.člena kontrolního výboru: 
Předsedající vyzvala k podávání návrhů. 
 
Starostka navrhla na funkci člena kontrolního výboru pana Jaroslava Vojtáška  
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh.  
 
PROTINÁVRH 
Mgr. L. Winklerová navrhla na funkci člena kontrolního výboru Mgr. Richterovou 
 
Mgr. L. Winklerová přednesla  
Návrh usnesení:  
Navrhuji na funkci člena kontrolního výboru Mgr. V. Richterovou 
 
Nejdřív se hlasovalo o protinávrhu, tedy o zvolení Mgr. Veroniky Richterové členkou kontrolního výboru. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení: 6 
PROTI usnesení: 8 
ZDRŽEL SE hlasování: 1 
Usnesení nebylo schváleno 
 
PRO - Winklerová, Michalik, Kučera, Galda, Richterová, Špitt 
PROTI - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík 
ZDRŽEL SE - Černoch 
 
Předsedající se vrátila k původnímu návrhu  
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena kontrolního výboru Jaroslava Vojtáška,   nar. 4.1.1981, 
bytem Paseka č.p. 332, 783 97 Paseka. 

 



 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9      
PROTI usnesení:  3 
ZDRŽEL SE hlasování:  3 
Usnesení č.15/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík, Černoch 
PROTI - Michalik, Kučera, Richterová 
ZDRŽEL SE - Špitt, Galda, Winklerová 
 
Předsedající přešla k bodu 
Volba 2.člena kontrolního výboru: 
 
Starostka navrhla na funkci člena kontrolního výboru pana Jiřího Kučeru.  
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších 
předpisů Zastupitelstvo obce Paseka volí člena kontrolního výboru Jiřího Kučeru, nar. 16.3.1979, 
bytem Paseka č.p. 325,  783 97 Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:  14    
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  1 
Usnesení č.16/1 bylo schváleno 

 
ZDRŽEL SE – Kučera 

 
Předsedající přešla k bodu 
Bod 3. - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
 
Předsedající sdělila přítomným, že zastupitelé SNK PRO PASEKU a zastupitelé KDU ČSL se dohodli 
na výši odměn neuvolněných zastupitelů ve stejné výši jako doposud.  
 
Stanovení výše odměny jednotlivým členům ZO dle funkcí 
 
- Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a dle Přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 800,-Kč, s platností od  
1.11.2022.   

 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
 
 
 
 



 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb. , stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 800,- Kč měsíčně  s platností od 1.11.2022. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:       15     
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.17/1 bylo schváleno 
 
- Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích)  ve výši 14 000,- Kč, s platností od 1.11.2022. 
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 14 000,- Kč měsíčně, s platností od 1.11.2022. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:   15 
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.18/1 bylo schváleno 
 
- Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce člena rady obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích)  

ve výši 4 000,- Kč, s platností od 1.11.2022.  
 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce člena rady obce ve výši  4 000,- Kč 
měsíčně, s platností od 1.11.2022.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:  15          
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.19/1 bylo schváleno 

 
- Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru (§ 77 odst. 2 

zákona o  obcích) ve výši 3 000,- Kč, s platností od 1.11.2022.  
  



Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru ve výši 
3 000,- Kč měsíčně, s platností od 1.11.2022.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     15       
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.20/1 bylo schváleno 
 

- Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru (§ 77 odst. 2 
zákona o obcích) ve výši 3 000,- Kč, s platností od 1.11.2022. 

 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního výboru ve výši 
3 000,- Kč měsíčně, s platností od 1.11.2022.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     15       
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.21/1 bylo schváleno 
 

- Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce člena finančního výboru (§ 77 odst. 2 zákona o 
obcích)  ve výši 2 000,- Kč, s platností od 1.11.2022.  

 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb.,  stanoví odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 2 
000,- Kč měsíčně, s platností od 1.11.2022.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:    15        
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.22/1 bylo schváleno 
 



- Předsedající navrhla měsíční odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru (§ 77 odst. 2 zákona o 
obcích)  ve výši 2 000,- Kč, s platností od 1.11.2022.  

 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy 
k nařízení vlády č.318/2017 Sb., stanoví odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 2 
000,- Kč měsíčně, s platností od 1.11.2022.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:      15      
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.23/1 bylo schváleno 
 

- Předsedající navrhla, aby Zastupitelstvo obce Paseka stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesčítá. 

 
Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce nesčítá.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:  15          
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 
Usnesení č.24/1 bylo schváleno 
 

- Předsedající navrhla, aby v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva 
obce byla odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
 

Předsedající se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Jiný návrh podán nebyl. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Paseka stanoví, že případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     15       
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  0 



Usnesení č.25/1 bylo schváleno 
 
 
Předsedající přešla k   
Bod č. 4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU 
VÝSTAVBY RD - PASEKA“ 
Předsedající předala slovo Ing. Kovářové, ekonomce obce.   
Ing.Kovářová, ekonom obce seznámila přítomné s důvodovou zprávou: 

Ing. Kovářová sdělila přítomným: Dne 18.7.2022, usnesením ZO Paseka č. 3/28, bylo schváleno uzavření 

smlouvy o dílo na realizaci akce inženýrské sítě pro lokalitu výstavby nových RD směr Sanatorium.  

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi Obcí Paseka a společností Šternstav Šternberk dne 20.7.2022 a 

následně zveřejněna. Tímto byl ukončen proces výběrového řízení na zhotovitele prodloužení vodovodu 

a kanalizace pro nové RD.   

V současné době probíhá realizace díla. Fakturace je nastavena smluvně, 1x měsíčně, splatnost faktur 30 

dnů. Za září zhotovitel předložil fakturu, která oproti schválené smlouvě o dílo obsahovala jiné bankovní 

spojení a jiné číslo bankovního účtu. Nový bankovní účet je ze strany zhotovitele zveřejněný a zhotovitel 

na platbě na tento b.ú. trvá.  Situaci je možné vyřešit pouze dodatkem ke stávající smlouvě o dílo. Postup 

byl projednán s administrátorem výběrového řízení a dále se samotným zhotovitelem. Dále dodatek 

smlouvy řeší ustanovení ohledně přesnější specifikace vypracování projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby, a to z toho důvodu, že všechny obce Ol. kraje byly na tyto technické podmínky 

zaměřování skutečného provedení technické infrastruktury upozorněny 3.10.22. ze strany Městského 

úřadu Uničov, odbor výstavby.  

Ing. Kovářová se zeptala přítomných zastupitelů, zda má někdo k tomuto ještě dotaz. Ing. Špitt položil 
otázku, zda cena zůstává stejná. Paní Kovářová sdělila ano, zůstává stejná. Jiný dotaz nebyl podán. 
 
Příloha: Návrh dodatku smlouvy o dílo č. 1 

Přítomní členové zastupitelstva obce měli možnost dotazovat se k danému bodu před zasedáním ZO 
u Ing. Kovářové. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „ INŽENÝRSKÉ 

SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO LOKALITU VÝSTAVBY RD – PASEKA“ mezi Obcí Paseka, Paseka 17, 783 97, 

IČ0: 299316 a ŠTERNSTAV CZ, spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26, 78501 Šternberk, IČ0: 60472774. 

Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     13       
PROTI usnesení:  0 
ZDRŽEL SE hlasování:  2 
Usnesení č.26/1 bylo schváleno 
 
ZDRŽEL SE: Michalik, Kučera  
 
Předsedající přešla k bodu 
Bod č. 5 - Pověření člena zastupitelstva 



 
Starostka informovala o tom, že byla vyzvána Ing. Urbáškovou, vedoucí odboru výstavby a úřadu 
územního plánování, MÚ Uničov - k určení člena zastupitelstva (nově zvoleného starosty-starostky) ke 
spolupráci s pořizovatelem změny č.2 ÚP Paseka. Je nutné co nejdříve pokračovat na změně č.2 ÚP 
Paseka ve spolupráci s Ing. Motlem a pořizovatelem změny – MÚ Uničov. 
 
 
 
 
Důvodová zpráva byla všem zastupitelům předána, odeslána na služební e-maily.  Nikdo ze zastupitelů 
nevznesl dotaz k danému bodu. 
 
Předsedající přednesla 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Paseka určuje člena zastupitelstva - paní Lenku Niessnerovou, starostku ke 
spolupráci s pořizovatelem změny č.2 Územního plánu obce Paseka. 
 
Hlasování k navrženému usnesení 
PRO usnesení:     9 
PROTI usnesení:  4 
ZDRŽEL SE hlasování:  2 
Usnesení č.27/1 bylo schváleno 
 
PRO - Niessnerová, Šlešková, Zukal, Podešva, Vojtášek, Orság, Majerová, Králík, Černoch 
PROTI - Michalik, Winklerová, Špitt, Richterová  
ZDRŽEL SE - Galda, Kučera 
 
Na závěr nově zvolená starostka poděkovala přítomným občanům za hojnou účast na ustavujícím 
zasedání ZO.  
 
Zdůraznila, že dle předvolebních letáků bylo cílem všech tří volebních stran pokračovat po komunálních 
volbách v prospěšných aktivitách, které obec započala.  
 
Sdružení NK Pro Paseku a strana KDU ČSL má zájem a je naší prioritou dokončit rozpracované projekty a 
realizovat projekty připravené. Nadále budeme komunikovat s občany o jejich potřebách a požadavcích. 
Budeme jako doposud podporovat všechny spolky v obci Paseka, Karlov, Sanatorium, kluby, příspěvkové 
organizace, podnikatele, občany a neziskové organizace. Nadále budeme organizovat kulturní a 
společenské akce, různé zájezdy pro občany a akce pro děti. Důkazem toho že, jsme se za 4 roky v tomto 
ohledu velmi posunuli, je i to, že sál kulturního domu je v současné době od pondělí do pátku využíván 
spolky, klubem akčních seniorů, příznivci pohybu a sportu, gymnastickým kroužkem, klubem pro děti, 
kroužkem tance pro děti a příznivci tance pro dospělé.    
 
Všichni přítomní zastupitelé šli do komunálních voleb s vědomím pracovat pro obec a pro občany naší 
obce. Není to práce lehká a mnohdy opravdu nevděčná.    
 
Udělejme společně tlustou čáru za volbami a začněme jako zvolení zastupitelé dnešním dnem pracovat 
pro občany naší obce.  
Ještě jednou velmi děkuji za podporu a těším se na spolupráci se všemi zastupiteli. 
 



- Zastupitelstvo obce Paseka bere na vědomí rezignaci pana Zdenka Kristena na mandát člena 

Zastupitelstva obce Paseka ke dni 10.10.2022, a to ze zdravotních důvodů. 

 

- Zastupitelstvo obce Paseka bere na vědomí rezignaci Tomáše Maulera na mandát člena 

Zastupitelstva obce Paseka ke dni 11.10.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
Bod 8. - Diskuse - závěr 
 
Zastupitel pan Galda se dotázal, jestli obec něco neví o reklamním poutači na křižovatce a jestli by se s 
tímto nedalo něco dělat. Starostka odpověděla, že stížnosti k umístění musí adresovat panu J.V., majiteli 
pozemku, na kterém poutač stojí.  Na nebezpečí umístění poutače starostka majitele pozemku osobně 
upozornila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


