Obec Včelná
Zastupitelstvo obce Včelná

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 5.11.2018 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4. Schválení programu jednání
5. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) určení počtu členů kontrolního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
7. Dočasné pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
9. Diskuse

Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl
2) Ing. Bc. Karel Koktavý
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Jarmila Mandžukova
5) RNDr. Ivo Nesrovnal
6) JUDr. Ivana Rygálová
7) Ing. Iva Smudková
8) Miroslava Stránská
9) Michal Šlinc

Omluvení zastupitelé:
–
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 46 hostů dle prezenční listiny + někteří
další nezapsaní

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním místostarostou obce Mgr. Kamilem Feitlem.
Ten uvítal všechny přítomné zastupitele i hosty a zastupitelům pogratuloval ke zvolení.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
(Předjednáno před následujícím bodem.) Předsedající se otázal, zda může sám určit ověřovatele
zápisu a zapisovatele, nebo o tom chtějí hlasovat. Zastupitelé souhlasí s určením. Předsedající
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tedy určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Lexu a Ing. Ivu Smudkovou a zapisovatelem Mgr.
Františka Mareše.
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
Předsedající přečetl slib stanovený zákonem o obcích: "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" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
4. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení č. 1/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje program ustavujícího
zasedání dle pozvánky." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
5. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající vyzval zastupitele k předložení návrhů. Ing. Jan Lexa navrhl zvolit dva
místostarosty. Ing. Karel Koktavý navrhuje za Včelnou pro všechny volit jednoho místostarostu,
neuvolněného. Předsedající dává hlasovat o návrhu dvou místostarostů.
Návrh usnesení č. 2/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schválilo zvolení dvou
místostarostů." schválen hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan
Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) – 4 proti (Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr.
I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková) – 0 se zdrželi.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby byl člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn jen pro funkci starosty
obce. Jiné návrhy nebyly, dáno hlasovat.
Návrh usnesení č. 3/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn." schválen hlasováním 9 pro –
0 proti – 0 se zdrželi.
c) Určení způsobu volby
Předsedající navrhuje, aby byli starosta a místostarostové voleni veřejně, nikoli tajně.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 4/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje veřejnou volbu
starosty a místostarostů obce." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Ing. Karel Koktavý uvádí, že podá návrh, trošku s proslovem. Uvádí, že podle volební
matematiky má Včelná pro všechny právo přijít jako každý jiný s návrhem na funkci starosty.
Bylo jim však řečeno, že 55 % občanů obce nechce za starostku Jarmilu Mandžukovu. Podle
toho by se dalo ale také říct, že starostku z Naší Včelné nechce 67 % lidí a starostu z SNK
nechce 78 % lidí. Kvůli rozjitřeným náladám však nenavrhuje na starostku Jarmilu
Mandžukovou, ale Ing. Ivu Smudkovou. Kromě toho, že je to mladý perspektivní člověk, tak má
velké zkušenosti s vedením týmu a s hospodařením s penězi, a to jako bývalý ředitel jihočeské
pobočky CzechInvestu.
Předsedající za sdružení Naše Včelná navrhuje na místo starostky Mirku Stránskou. Uvádí, že
je to člověk, který zde čtyři roky pracuje pro obec a všechny občany, zná agendu, která je
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potřeba pro vedení obce. Myslí si, že to je nejvhodnější kandidát. A pokud pan Koktavý říkal,
že 67 % voličů, kteří přišli k volbám, nevyjádřili hlas paní Stránské, tak teď nebudou vybírat
voliči, ale zastupitelé.
Ing. Karel Koktavý komentuje: Hrajete si na velkou politiku, je to dost smutné v obci Včelná.
Jiné návrhy nebyly podány, přistoupeno proto k hlasování dle pořadí došlých návrhů.
Návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Včelná volí starostkou obce Ing. Ivu Smudkovou, nar. ....
1985, bytem Dolní 608, Včelná" neschválen hlasováním 4 pro (Ing. K. Koktavý, Ing.
J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková) – 5 proti (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava
Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) – 0 se zdrželi.
Ing. Karel Koktavý uvádí, že před další volbou starostky by využil legální možnosti a odešel.
Ze zasedací místnosti odcházejí i ostatní zastupitelé ze Včelné pro všechny, i někteří občané.
Předsedající se ptá, zda ostatní odcházející zastupitelé také odcházejí ze stejného důvodu.
RNDr. Ivo Nesrovnal odpovídá, že ano.
Předsedající uvádí, že zastupitelstvo je při pěti zastupitelích i nadále usnášeníschopné a dává
hlasovat o druhém návrhu na starostu obce.
Návrh usnesení č. 5/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí starostkou obce Miroslavu
Stránskou, nar. ..... 1982, bytem Družstevní 564, Včelná" schválen hlasováním 5 pro (Mgr.
Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) – 0 proti –
0 se zdrželi.
Po hlasování se čtyři zastupitelé Včelné pro všechny vrátili do zasedací místnosti.
Předsedající gratuluje nově zvolené starostce a předává jí další vedení zasedání.

Miroslava Stránská děkuje voličům, kteří přišli k volbám a rozdělili zastupitelské mandáty
a děkuje zastupitelům, kteří ji podpořili ve volbě starostky. Uvádí, že svou práci se bude
snažit vykonávat svědomitě, jako činila i doposud po čtyři roky.
e) Volba místostarostů
Starostka navrhuje zvolit do funkce prvního místostarosty podle § 104 odst. 1, který zastupuje
starostu v době nepřítomnosti a když nevykonává funkci, pana Michala Šlince.
Jiný návrh není.
Návrh usnesení č. 6/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí místostarostou obce
Michala Šlince, nar. .... 1980, bytem tř.5.května 629, Včelná" schválen hlasováním 5 pro –
(Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) 4 proti
(Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková) – 0 se zdržel.
Jako druhého místostarostu navrhuje starostka Mgr. Kamila Feitla. Jiný návrh není.
Návrh usnesení č. 7/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí místostarostou obce
Mgr. Kamila Feitla, nar. .... 1979, bytem Nádražní 224, Včelná" schválen hlasováním 5 pro
(Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) – 4
proti (Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková) – 0 se zdržel.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.
a) Určení počtu členů finančního výboru
Starostka navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo pětičlenný finanční výbor. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č. 8/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná zřizuje pětičlenný finanční
výbor." schválen hlasováním 7 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal
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Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. J. Mandžukova, Ing. I. Smudková) – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing.
K. Koktavý, RNDr. Ivo Nesrovnal).

b) Volba předsedy finančního výboru
Starostka navrhuje Ing. Jana Lexu. Jiné návrhy nebyly.
Návrh usnesení č. 9/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí předsedou finančního
výboru Ing. Jana Lexu, nar. .... 1979, bytem Družstevní 409, Včelná." schválen hlasováním
5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová)
– 3 proti (Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, Ing. I. Smudková) – 1 se zdržel (RNDr. Ivo
Nesrovnal).
Ing. Jan Lexa děkuje za důvěru zastupitelů, a navrhuje rovnou členy výboru: pan Zajíček, pan
Bílek, pan Krajčír a pan Babka. Starostka dává hlasovat o těchto členech. Pro bylo pět
zastupitelů.
Ing. Karel Koktavý namítá, že volba členů nebyla v programu jednání, neměla by se proto
projednávat.
Ing. Jan Lexa se táže Ing. Karla Koktavého, zda je proti, aby se zvolili členové finančního
výboru, důvodem pro volbu členů je potřeba pracovat s návrhem rozpočtu obce. Ing. Karel
Koktavý odpovídá, že je proti určitě, a to z důvodu, že to nebylo na programu jednání, a tak
nemohli přijít s vlastním návrhem.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že na programu je zřízení výborů, takže si to jednoznačně vykládá
tak, že by měli být zvoleni i členové a navrhuje volbu uskutečnit.
Ing. Karel Koktavý trvá na svém, že se nemá projednávat věc, která není v programu.
Ing. Jarmila Mandžuková uvádí, že členové výborů se obvykle volí až na dalším zastupitelstvu,
a pokud to není dnes na programu, tak to nejde schválit.
Starostka po této výměně názorů konstatuje, že členové budou tedy zvoleni na dalším zasedání
zastupitelstva.
Ing. Jan Lexa uvádí, že ho to mrzí, protože výbor má práci, na které nemůže začít.
Ing. Karel Koktavý uvádí, že tomu věří, ale v pozvánce to není a Včelná pro všechny má právo
přijít s vlastním návrhem.
c) Určení počtu členů kontrolního výboru
Starostka navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný kontrolní výbor. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č. 10/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná zřizuje tříčlenný kontrolní
výbor." schválen hlasováním 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
d) Volba předsedy kontrolního výboru
Starostka vyzývá k podání návrhů na předsedu konrolního výboru. Ing. Karel Koktavý navrhuje
Ivu Smudkovou. Jiný návrh není.
Návrh usnesení č. 11/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná volí předsedou kontrolního
výboru Ing. Ivu Smudkovou, nar. .... 1985, bytem Dolní 608, Včelná" schválen hlasováním 9
pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
7. Dočasné pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Starostka navrhuje, aby byla pro dobu do dalšího zasedání zastupitelstva pověřena prováděním
rozpočtových opatření alespoň v nezbytně nutném rozsahu. Navrhuje v příjmové části bez
omezení výše a ve výdajích do 50.000 Kč. Ing. Karel Koktavý dává protinávrh s výdajovým limitem
10.0000 Kč. Dáno hlasovat nejdříve o prvním návrhu.
Návrh usnesení č. 12/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná pověřuje starostku obce
k provádění rozpočtových opatření v příjmové části bez omezení výše a ve výdajích
do 50.000 Kč na jednotlivé položce." schválen hlasováním 5 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava
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Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová) – 4 proti (Ing. K. Koktavý, Ing.
J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal, Ing. I. Smudková) – 0 se zdrželi.
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starostka navrhuje, aby zastupitelstvo rozhodlo o výši odměn neuvolněných zastupitelů.
K funkcím místostarostů uvádí, že vládní nařízení č. 318/2017 Sb. umožňuje maximální výši 27
tisíc korun. Navrhuje, aby si místostarostové tuto částku rozdělili napůl. Jiný návrh není.
Návrh usnesení č. 13/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných místostarostů ve výši 13.500 Kč." schválen hlasováním 6 pro (Mgr. Kamil Feitl,
Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. I. Smudková) – 0 proti
– 3 se zdrželi (Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal).
Starostka uvádí, že pro předsedy výborů či komisí je limit ve vládním nařízení 3.068 Kč. Nikdo
nemá jiný návrh.
Návrh usnesení č. 14/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných předsedů výborů či komisí ve výši 3.068 Kč." schválen hlasováním 8 pro (Mgr.
Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing. I.
Smudková, Ing. K. Koktavý, Ing. J. Mandžukova) – 0 proti – 1 se zdržel (RNDr. I. Nesrovnal).
Starostka uvádí, že pro členy zastupitelstva bez dalších funkcí je limit ve vládním nařízení 1.534
Kč. Nikdo nemá jiný návrh.
Návrh usnesení č. 15/1/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje měsíční odměnu
neuvolněných členů zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 1.534 Kč." schválen hlasováním
7 pro (Mgr. Kamil Feitl, Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Michal Šlinc, JUDr. Ivana Rygálová, Ing.
I. Smudková, Ing. K. Koktavý) – 0 proti – 2 se zdrželi (Ing. J. Mandžukova, RNDr. I. Nesrovnal).
9. Diskuse
Starostka dává slovo v diskuzi nejdříve zastupitelům. Nikdo toho nevyužil. Dále dává možnost hlásit
se do diskuze přítomným občanům.
a) Přítomný host Alexandr Žondecký gratuluje nově zvoleným zastupitelům a obrací se na právničku
JUDr. Rygálovou s dotazem, co bylo motivem, že se rozhodla podpořit jako starostku Miroslavu
Stránskou. JUDr. Ivana Rygálová rekapituluje svou zkušenost z minulých let, kdy byla
na kandidátce nezávislých, ale když se dozvěděla, že by po vítězství jejich sdružení ve volbách
byla na post starostky navržena Jarmila Mandžuková, tak již tehdy sdělila, že Jarmila
Mandžuková dle ní nemá na tuto funkci schopnosti, a z toho důvodu odmítla ve volbách
kandidovat. Volby dopadly, jak všichni znají, a vzhledem k tomu, že není přímá volba starosty,
byla utvořena koalice Naší Včelné a Nezávislých, kteří se shodli, že Jarmilu Mandžukovou
za starostku po minulých zkušenostech nechtějí.
Pan Žondecký upozorňuje, že jeho dotaz byl na podporu pro paní Stránskou, a proč nepodpořila
kandidátku na starostku z vítězného hnutí Včelná pro všechny, kterou nebyla Ing. Mandžuková.
JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že není ochotna volit za starostu kandidáta, který v zastupitelstvu
ještě nepracoval.
Přítomný host Gabriela Polanská uvádí, že má dojem, že těch pět zastupitelů se domlouvá,
a druhým čtyřem nedává ani možnost, aby nějakého kandidáta navrhli.
Alexandr Žondecký se dále táže, proč se zvedla taková nevole proti Včelné pro všechny
a utvořila se koalice.
JUDr. Ivana Rygálová odpovídá, že pro minulé zkušenosti.
b) RNDr. Ivo Nesrovnal žádá zastupitele, aby odpovídali na otázky přímo, aby zasedání netrvalo
do rána.
c) Přítomný host Mgr. Ondřej Scheinost uvádí, že se všichni ptají, proč je tady taková nevole.
Do kastlíků dostávali občané letáčky, které analyzoval na pozitivní a negativní body či dojmy:
Zaprvé program Naše Včelná je jen pozitivní. U SNK jen jeden lehký nesouhlas, jinak vše
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pozitivní. Další leták byl Včelné pro všechny, a ten byl dle něho negativní a z toho plyne blbá
nálada.
d) Přítomný host Gabriela Polanská se táže pana Scheinosta, proč tedy lidé hlasovali pro Včelnou
pro všechny?
Přítomný host Mgr. Ondřej Scheinost odpovídá, že neví, ale volby dopadly tak, jak dopadly, nikdo
nezískal nadpoloviční většinu, takže o každém se dá říct, že nemá nadpoloviční podporu. Proto
se musí domluvit.
e) Přítomný host paní Koktavá uvádí, že pokud se mluví o negativní náladě, tak má konkrétní
zkušenost s negativní náladou z Dušičkového reje. Paní Stránská s ní nenavázala oční kontakt
a nenechala se od ní pozdravit.
Miroslava Stránská odpovídá, že to si neuvědomuje, vůbec ji neviděla a oči určitě neodvracela.
Omlouvá se, ale takto to rozhodně nebylo.
Probíhá ještě kratší diskuze o tom, kdo a jak zdraví či nezdraví.
f) Přítomný host Alexandr Žondecký ukazuje volební prospekty jednotlivých stran a uvádí svůj
názor, proč Včelná pro všechny dostala hlasy. V programu mají konkrétní body, co chtějí
dosáhnout. Navrhuje, když už se nerozdělily funkce podle počtu hlasů, ať se rozdělí aspoň
finanční prostředky pro projekty obou stran, aby byli uspokojeni všichni občané.
g) Zastupitel Michal Šlinc uvádí, že se setkal s panem Koktavým kvůli povolebnímu uspořádání
obce a hovořili i o konkrétních společných programových bodech. Takže se na tom již pracuje.
h) Mgr. Kamil Feitl uvádí, že v zastupitelském slibu, kteří všichni složili, je psáno, že budu svou
funkci vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejích občanů. Takže věří, že tomu tak bude. A přeje
zastupitelům, aby se jim to dařilo.
Alexandr Žondecký odpovídá, že pokud se tak stane, tak jej to naplňuje klidem, a přeje všem, ať
se jim to opravdu daří.
i) Přítomný host Petr Voves se táže Ing. Jarmily Mandžukové, jaká je garance, že bude vykonávat
mandát až do konce volebního období.
Ing. Jarmila Mandžuková uvádí, že pokud neumře, bude chodit na zastupitelstvo.
Petr Voves pokračuje, že tedy kýbl na zvracení, který přinesl, nebude potřeba.
RNDr. Ivo Nesrovnal namítá, aby pan Voves nedělal takové invektivy.
Petr Voves trvá na svém, že když někdo napíše, že by se pozvracel, kdyby si měl sednout
ke stejnému stolu, tak to vzal vážně.
j) JUDr. Ivana Rygálová uvádí, že předchozí vystoupení nebylo moc vhodné, nicméně je
skutečností, že po svém odvolání paní Mandžuková ani jednou nepřišla za 2,5 roku na
zastupitelstvo a devítičlenné zastupitelstvo pracovalo v osmi lidech. Pokud nechtěla pracovat,
mohla odstoupit a kooptoval by se nový člen zastupitelstva. To byl také důvod, proč Jarmilu či její
spolek nevolila. Dle jejího názoru zastupitelstvo za starosty Zdeňka Petra a i minulé
zastupitelstvo pracovalo dobře. Vyzývá, aby Včelná pro všechny překonala svou animozitu, která
se zde dnes projevuje, aby ocenili, že jim koalice přenechala kontrolní výbor. Nechť nás
kontrolují, nechť nám dávají konstruktivní návrhy. Uvádí dále, že tato obec je bohatá, žije se zde
dobře a přála by si, aby již neprobíhaly letákové akce. Udělejme v novém volebním období
tlustou čáru a napněme všechny síly, aby obec šla dál a lépe. Děkuje zastupitelům, kteří pro obec
pracovali a uskutečnili užitečné věci.
k) Ing. Jarmila Mandžuková dává k zamyšlení otázku, zda je horší, zda nechodila na zastupitelstvo,
nebo že nebyl 2,5 roku zvolen starosta?
Alexandr Žondecký se obrací na Jarmilu Mandžukovou a uvádí, že očekával, že se udělá tlustá
čára již po jejím odvolání a vše se vysvětlí na půdě zastupitelstva, a ne v letácích a jiných
médiích, k čemuž ještě nechodila na zastupitelstva. Pak by měla Včelná pro všechny třeba lepší
volební výsledek.
Ing. Jarmila Mandžuková děkuje za podnět k zamyšlení.
l) JUDr. Ivana Rygálová doplňuje, že po odvolání starostky zůstali dva neuvolnění místostarostové,
protože měli svá zaměstnání a zákon to umožňuje. Pracovali, jak mohli, a dařilo se. Horší je tedy
dle ní, že paní Mandžuková nepracovala či neodstoupila, než že se nezvolil starosta.
m) Mgr. Kamil Feitl uvádí, že se řešila možnost zvolení starosty. Měl od zastupitelů silnou podporu,
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ale nenechal se volit, aby někdo neříkal, že chce funkci za každou cenu. Proto starostenskou
práci vykonával z pozice místostarosty a odmítl možnost stát se starostou.
n) Ing. Karel Koktavý uvádí, že paní Rygálová říkala „překonejme animozitu“, „udělejme tlustou
čáru“, ale toto nemá být lynč paní Mandžukové. Již třikrát měla dle něho proslov tohoto typu.
o) JUDr. Ivana Rygálová namítá, že říká věci tak, jak jsou, a pokud má pan Koktavý k jejím
vyjádřením nějakou připomínku, tak aby byla věcná a vyvracející. Pokud řekla něco, co není
pravda, je ochotná se omluvit, ale má za to, že se to nestalo.
p) RNDr. Ivo Nesrovnal vyzývá, nechte Jarmilu Mandžukovou již na pokoji a pojďme dál pracovat.
q) Přítomný host Jana Polesná uvádí, jak hnutí Včelná pro všechny vzniklo, že iniciátorem nebyla
paní Mandžuková, ale občané nespokojení s lidským přístupem, jak se lidé k sobě chovají.
r) Neznámý host uvádí, že tu bydlí jen rok a nikoho neznali, ale zdá se jim, že hlavní osobou je
Jarmila Mandžuková a smysl jejich letáku byl, že nemají rádi všechny ostatní, byla z toho cítit
nenávist.
s) Přítomný host Jana Polesná uvádí, že se chtěli vyjádřit k tomu, co se jim nelíbí. A také chtěli, aby
paní Mandžuková měla možnost se obhájit.
t) Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že paní Mandžuková se mohla obhájit na každém veřejném zasedání
zastupitelstva za těch 2,5 roku, a bylo by to i v zápise z jednání.
u) Ing. Jarmila Mandžuková uvádí, že při povolebním jednání jí Mgr. Kamil Feitl mimo jiné řekl,
že její odvolání vzniklo tak, že se bývalí zastupitelé tak nějak „vyhecovali“ a, doslova, „otěže
převzala paní Stránská“. Mgr. Kamil Feitl namítá, že toto neřekl. Řekl, že ve sdružení nezávislých
byli zastupitelé, kteří vůči p. Mandžukové měli výhrady, a ze sdružení Naše Včelná byla v prvním
momentě tím nejsilnějším oponentem paní Stránská.
v) Přítomný host Mgr. Ondřej Scheinost závěrem uvádí, že sice rozdělení v obci je, ale bude nadále
všechny zdravit a kdokoli s ním může o čemkoli diskutovat.
w) Přítomný host Petr Voves by chtěl poprosit veřejnost, aby chodila na zastupitelstvo a přinášeli
podněty, o kterých se pak může jednat. Budete také vidět, jak kdo pracuje, a nálada se zlepší.
x) Ing. Jarmila Mandžuková se táže, kdy bude další zastupitelstvo. Starostka odpovídá,
že zastupitelstvo by se mělo sejít relativně brzy, do konce listopadu, aby byl schválen rozpočet.
K rozpočtu by měla být předtím i neformální schůzka. Předběžně dohodnut termín zasedání
zastupitelstva na 19.11. od 18 hodin.
Zasedání ukončeno ve 20,11 hodin.
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 5. a 6.11.2018

Starostka:

Miroslava Stránská

..............................................

Ověřovatelé:

Ing. Jan Lexa

..............................................

Ing. Iva Smudková

..............................................

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Prezenční listina hostů
3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání
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