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POZVÁNKA
na ustavující zasedání
nového zastupitelstva

10. listopadu 2010
od 18.15 hodin
na salonku OÚ

S TRANA 2, 3 ......................
PODROBNÉ INFORMACE
O VÝSLEDCÍCH
KOMUNÁLNÍCH VOLEB
PRO OBDOBÍ 2010 AŽ 2014
NEJNIŽŠÍ VOLEBNÍ ÚČAST
OD ROKU 1994

Vše ostatní čtěte na straně 4
S TRANA 4 ...........................

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 20. 11. 2010
od 13,50 do 14,10 hodin za OÚ.

USTAVUJÍCÍ
ZASTUPITELSTVO
TROCHU JINAK

Uzávěrka tohoto čísla: 29. října 2010
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila M. Jehličková
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7 – 13, 18 – 20
Út: 7 – 12, 12.30 – 15
St:
7 – 13, 18 – 20
Čt: 7 – 12, 12.30 – 15
Pá: 7 – 12, 12.30 – 15
Telefon: 312 672 216
E-mail: obectrebichovice@seznam.cz
URL: www.trebichovice.cz
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POVOLEBNÍ

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

SLOVO

Je
po
boji.
Alespoň
po
tom
předvolebním.
A přestože se z kanónů příliš nestřílelo, boj to přece jen svým
způsobem byl. O vaši přízeň se ucházela 3 sdružení
nezávislých kandidátů, celkem tedy 27 kandidátů.
Ze 450 oprávněných voličů se k volbám dostavilo pouhých
263, což je 58,44 %, 187 z vás nevolilo!
Prvním voličem ve volbách do zastupitelstva obce
Třebichovice byl v pátek 15. října 2010 ve 14,01 hodin pan
Radek Hlaváček. Posledním voličem byla v sobotu 16. října
2010 ve 13,50 hodin paní Věra Gažiová.
V pátek odvolilo celkem 160 občanů, v sobotu 103 občané.
Předsedkyní volební komise byla paní Hana Daičová,
komise byla i se zapisovatelkou šestičlenná.
Výsledky voleb byly sečteny v sobotu okolo 17. hodiny a
odvezeny na Magistrát města Kladna. Zde byla potvrzena
jejich správnost a na stránkách Českého statistického úřadu
se objevily krátce před 18. hodinou.
V porovnání s volbami uplynulých let, lze konstatovat, že to
s volebním nadšením u nás jde od desíti k pěti. V letošních
komunálních volbách byla volební účast nejmenší od roku
1994.
Ruka voličova tedy zamíchala osudím a mandát veřejného
činitele obdrželi tito kandidáti:
Za volební stranu s číslem 1
„Občané obci“ obdrželi mandát:
► Pavel Brejník (91 hlas)
► Marie Kalušová Mgr. (84 hlasů)
Za volební stranu s číslem 2
„Společnou cestou“ obdrželi mandát:
► Dáša Jakešová (137 hlasů)
► František Pešek (130 hlasů)
► Markéta Jehličková (124 hlasů)
► Eva Gomolová JUDr. (114 hlasů)
Za volební stranu s číslem 3
„Naše obec – místo k životu“ obdrželi mandát:
► Marie Hanušová (102 hlasy)
► Jan Glas (101 hlas)
► Lukáš Hora (85 hlasů)
29. 10. 2010 v 16.00 uplynula lhůta, po kterou jste mohli
podávat své návrhy na neplatnost hlasování, na neplatnost
voleb a to ke krajskému soudu. Vzhledem k tomu, že nikdo
z vás takto neučinil, mohl starosta obce vyvěsit na úřední
desku oznámení o konání ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva. Učinil tak ještě tentýž den a je jeho povinností
ustavující zasedání svolat do 15 dnů.
Aby
bylo
naplněno
znění
zákona,
je
třeba
o zasedání informovat alespoň 7 dní před jeho konáním, tudíž
nejbližší možný termín nám nabízí středa 10. 11. 2010.
V obvyklém čase, tedy v 18.15 hod., na známém místě, na
salonku OÚ, bude z těchto vítězných kandidátů zvolen
starosta, místostarosta a předsedové výborů a komisí.
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB

Seznam všech kandidátů v abecedním pořadí pro obec Třebichovice
Kandidátní listina
číslo

Kandidát
poř.

název

příjmení, jméno, tituly

Hlasy
Věk

abs

v%

Pořadí
zvolení /

Mandát

náhradníka

čs.
1

"Občané obci"

7

BREJNÍK Pavel

63

91

17,53

1

M

3

"Naše obec - místo k životu"

5

FEJFAR Petr

44

85

10,80

2

-

2

"Společnou cestou"

5

FERENČÍK Martin

36

93

9,32

2

-

1

"Občané obci"

5

FUKA Martin

41

72

13,87

1

-

3

"Naše obec - místo k životu"

1

GLAS Jan

67

101

12,83

2

M

2

"Společnou cestou"

3

GOMOLOVÁ Eva JUDr.

64

114

11,43

4

M

1

"Občané obci"

2

GROSIAR Ján Ing.

58

69

13,29

2

-

3

"Naše obec - místo k životu"

4

HANUŠOVÁ Marie

66

102

12,96

1

M

2

"Společnou cestou"

9

HOFMANOVÁ Věra

63

82

8,22

5

-

3

"Naše obec - místo k životu"

6

HOLEČKOVÁ Jana

66

79

10,03

3

-

3

"Naše obec - místo k životu"

2

HORA Lukáš

30

85

10,80

3

M

1

"Občané obci"

6

HORNÍK Otakar

37

51

9,82

5

-

2

"Společnou cestou"

7

IBLOVÁ Kateřina Bc.

43

98

9,82

3

-

2

"Společnou cestou"

8

JAKEŠ Marek

21

100

10,03

4

-

2

"Společnou cestou"

6

JAKEŠOVÁ Dagmar

38

137

13,74

1

M

2

"Společnou cestou"

1

JEHLIČKOVÁ Markéta

45

124

12,43

3

M

1

"Občané obci"

1

KALUŠOVÁ Marie Mgr.

36

84

16,18

2

M

3

"Naše obec - místo k životu"

9

MATĚJOVSKÁ Renata Bc.

43

91

11,56

6

-

2

"Společnou cestou"

4

PEČENÁ Kateřina

42

119

11,93

1

-

3

"Naše obec - místo k životu"

8

PEKOVÁ Eva

57

60

7,62

5

-

2

"Společnou cestou"

2

PEŠEK František

50

130

13,03

2

M

1

"Občané obci"

8

PEŠEK Marek

27

36

6,93

6

-

1

"Občané obci"

3

PETŘÍK Daniel

38

51

9,82

3

-

1

"Občané obci"

4

POSPÍŠIL Přemysl Ing.

75

31

5,97

4

-

3

"Naše obec - místo k životu"

7

SÝKOROVÁ Zdeňka Mgr.

36

94

11,94

4

-

1

"Občané obci"

9

ŠÉNOVÁ Radka

37

34

6,55

7

-

3

"Naše obec - místo k životu"

3

ŠTOCHLOVÁ Miroslava

46

90

11,43

1

-

P OHLED

NA VOLBY DO OKOLNÍCH OBCÍ A MĚST

Svinařov
Zde kandidovala pouze 1 volební strana –
sdružení nezávislých kandidátů s názvem
SOS (zkratka může být jak voláním o
pomoc, tak i vyjádřením názvu Sdružení
občanů Svinařova). Volební účast byla
jednou z nejslabších 38,51 %, Svinařov
bude
mít
z gruntu nové zastupitelstvo, dosavadní
starosta obce nekandidoval.
Hrdlív
Zde se utkaly 2 volební strany. Sdružení
nezávislých kandidátů ve složení, které
s menší obměnou kopíruje dosavadní
složení zastupitelstva, získalo 6 mandátů.
Na paty jim šlapala KSČM, která získala

1 mandát. Lze očekávat změny zejména
v obměně nejvyšších představitelů obce.
Volební účast byla 66,49 %, což je ze
všech sledovaných obcí nejvíce.
Vinařice
Utkaly se zde 4 volební strany s volební
účastí 51,24 %.
Libušín
Občané i zde měli na výběr ze 4 volebních
stran a vybíralo zde 44,13 % občanů.
Smečno
Největší nabídka kandidátů byla ve
Smečně, kde se nabízelo 6 volebních stran,
účast 49,30 %.

Kladno
Letmý pohled na kladenský magistrát
ukazuje, že zde došlo k „útoku“ na křeslo
primátora, na kterém doposud pevně
sedával pan Dan Jiránek (ODS).
Pravděpodobně ještě nějaký čas posedí,
neboť se mu podařilo sjednat koaliční
dohodu s ČSSD. ODS to stálo místo 1.
náměstka primátora.
Dohoda obou vítězných stran tak připravila
o naděje novou politickou stranu
exprimátora Milana Volfa Volba pro
Kladno. Ta získala ve volbách 6 mandátů a
na předvolebních billboardech jste mohli
zahlédnout pana Jágra seniora – i on je
držitelem mandátu za tuto volební stranu.
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USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

… TROCHU JINAK
Program v bodech se stal zvyklostí, kterou jsme zváni na veřejná zastupitelstva, ale
pojďme se na jednotlivé body programu podívat trochu jinak:
Zcela jistě se stanete svědky složení slibu všech nových zastupitelů.
Zní takto: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
Zastupitelé se ho však nemusí učit zpaměti, slůvkem „slibuji“ a svým podpisem složí do
rukou předsedajícího svůj slib.
Před samotnou volbou jednotlivých funkcí se stanoví způsob volby, která může být tajná
nebo veřejná. O způsobu volby rozhoduje zastupitelstvo stejně tak, jako o zvolení návrhové
komise, která bude předkládat návrhy na jednotlivé posty.
Jako první proběhne volba starosty, který bude působit ve funkci jako neuvolněný.
Znamená to, že činnosti spojené s výkonem funkce vykonává v souběhu se svým
zaměstnáním. Zaměstnavatel mu nesmí ve výkonu jeho funkce bránit a je dokonce povinen ho
tu a tam uvolnit. O rozsahu takového uvolnění musí rozhodnout zastupitelstvo.
Možná jste zaznamenali, že vedoucí politické strany navrhují přímou volbu starosty.
Přestože prezident není této myšlence příliš nakloněn, může se stát, že během následujících
4 let dojde ke změně volebního zákona a vy se tak možná stanete svědky poslední volby
starosty, kdy o jeho zvolení rozhodují zastupitelé. Příště to možná bude jen a jen na vás!
Místostarosty může mít obec dva, nám ale postačí jen jeden a i on bude neuvolněným
zastupitelem.
Zatímco výbory jsou poradními a iniciativními orgány zastupitelstva a jejich předsedou
musí být člen zastupitelstva, komise jsou poradními orgány starosty a není třeba je generovat
z řad zastupitelů. Volí se tedy předsedové těchto orgánů, popř. jejich členové. Které orgány
musí nebo mohou být zřízeny? Finanční a kontrolní výbory je obec povinna zřídit, neboť tak jí
to zákon o obcích ukládá, zřízení všech ostatních je na rozhodnutí zastupitelstva.
Úkolem finančního výboru je zejména kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce, zvláště jedná-li se o hospodárné, efektivní a účelné vynakládání těchto
prostředků, hraje důležitou roli při sestavování, kontrole a vyhodnocování obecního rozpočtu.
Bylo by tedy na místě, aby jeho členové byli zběhlí v ekonomické a finanční problematice,
dokázali plánovat, vytvářet rozpočtové výhledy, atd.
Úkolem kontrolního výboru je dohled nad činností ostatních orgánů, zvláště nad
dodržováním právních předpisů, kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, provádí kontrolu
zaměstnanců obecního úřadu. Ideální je tedy právnické vzdělání jeho členů, zejména pak
znalost legislativy na úseku veřejné správy.
Dále mohou být zřízeny ostatní výbory a komise jako např.:
Výbor pro rozvoj obce, který bude přispívat k zajišťování kapitálových příjmů pro obec,
zejména z dotačních fondů EU, ministerstev a kraje.
Výbor volnočasových aktivit, jehož úkolem bude zabezpečovat dostatečné kulturní,
sportovní či osvětové vyžití občanů všech věkových kategorií.
Výbor stavebně bytový bude řešit problematiku týkající se stavebních aktivit obce včetně
záležitostí spojených s obecními nemovitostmi.
Výbor pro životní prostředí – jeho cílem bude zkvalitnit životní prostředí u nás, od
posekané trávy na veřejných prostranstvích až po likvidaci odpadů.

2 01 0

PODĚKOVÁNÍ
DOSAVADNÍM
ZASTUPITELŮM
Zvolením nových zastupitelů
končí volební období
zastupitelům dosavadním.
Mají za sebou 4 roky práce,
kterou každý z nás vnímá
rozdílně. Někdo je spokojen,
jiný hudrá. Bylo to tak vždy
a tak to i zůstane. Nikdy se
nemůžete zavděčit všem a myslet
si něco jiného, je iluzí
ze světa kouzel a magie.
Pokud jste svoje funkce
vykonávali svědomitě a
odcházíte s čistým štítem,
patří Vám poděkování a
poklona, že jste vydrželi
až do konce.
Je to totiž velká zkouška odvahy,
vydat se na dráhu komunálního
politika.
Člověk stojí na startu, plný
nadšení a odhodlání, s velkými
plány a touží doběhnout do cíle
jako ověnčený vítěz.
Jenomže je při tom běhu často
kamenován a tak se do cíle
doplazí jako spráskaný pes,
zejména, co se vnitřních pocitů
týká.
Ale nezoufejte, teď poběží jiní
a vy budete mít v rukou kamení.
Sláva vítězům, čest poraženým.

Osadní výbor – z řad občanů osady Saky lze sestavit výbor, který bude prosazovat zájmy
občanů této části obce. Výbor je min. tříčlenný a jeho předsedu volí zastupitelstvo.
Redakční rada – úkolem této komise je spolupráce a dohled nad zveřejňováním informací
jak na stránkách obecního zpravodaje, tak i na webových stránkách obce.

AVIZO do SAK

Se zvolením jednotlivých funkcí nového zastupitelstva je třeba vyřešit několik drobností jako
např. schválení jednacího řádu, rozsah uvolňování starosty popř. místostarosty včetně
podmínek, za nichž bude takto činěno.

Vážení obyvatelé osady Saky.
Není to tak dlouho, co jsme
u Vás klepali na vrata
a nabízeli Vám možnost
založení
O S AD N Í HO VÝ BO R U.

Pravděpodobně nejsledovanějším bodem programu bude stanovení odměn zastupitelů.
K vyčíslení odměn nahlédněme do platného nařízení vlády, které výše odměn stanovuje takto:
funkce

starosta

místostarosta

předseda
výboru, komise

člen
výboru, komise

člen OZ

pevná složka

9131

7509

880

570

280

příplatek za počet obyvatel***

1304

1304

180

180

180

***Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného
kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

Pokud je Vám myšlenka jeho
založení blízká, ozvěte se,
prosím, na adresu
spolecnoucestou@volny.cz
Budeme Vás obratem kontaktovat
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