Obec Dešov

Zápis z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 26. 10. 2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: - dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva obce
- předsedající
- občané
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Zahájení a složení slibu členů zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu ustavujícího zasedání
Volba starosty a místostarosty
o určení počtu místostarostů
o určení funkcí, pro které budou členové ZO uvolnění
o určení způsobu volby starosty a místostarosty
o volba starosty
o volba místostarosty
Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
o určení počtu členů jednotlivých výborů
o volba předsedy a členů finančního výboru
o volba předsedy a členů kontrolního výboru
o volba předsedy a členů kulturního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
Schválení kompetence starosty obce
Diskuse
Závěr

1. Zahájení a složení slibu členů zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním
starostou obce Pavlem Karáskem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze dle prezenční
listiny členů zastupitelstva konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále předsedající v souladu s § 69 dost. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
k složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Předsedající přečetl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Dešov a jejich 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.
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
Předsedající navrhl jako zapisovatele Petra Smíška, jako ověřovatele zápisu paní Ivanu Pešlovou
a pana Miroslava Vaňka, jako předsedu návrhové komise pana Pavla Navrátila a jako členy
návrhové komise pana Jana Dohnala a pana Františka Kováře.
Usnesení č. 1 – ZO schvaluje jako zapisovatele Petra Smíška, jako ověřovatele zápisu paní Ivanu
Pešlovou a pana Miroslava Vaňka, jako předsedu návrhové komise pana Pavla Navrátila a jako
členy návrhové komise pana Jana Dohnala a pana Františka Kováře.
Hlasování: 9-0-0

3. Schválení programu ustavujícího zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání, ke kterému nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Usnesení č. 2 – Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: 9-0-0

4. Volba starosty a místostarosty
o Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: 9-0-0
o Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předsedající dále navrhl, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce
starosty obce.
Usnesení č. 4 – Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: 9-0-0
o Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů
na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování: 9-0-0

2

Obec Dešov
o Volba starosty
Předsedající vyzval návrhovou komisi, aby podala návrh na zvolení do funkce starosty obce.
Předseda návrhové komise navrhl do funkce starosty obce Mgr. Jana Sigmunda.
Usnesení č. 6 – Zastupitelstvo obce volí starostou Mgr. Jana Sigmunda.
Hlasování: 7-0-2
o Volba místostarosty
Předsedající vyzval návrhovou komisi, aby podala návrh na zvolení do funkce místostarosty
obce. Předseda návrhové komise navrhl do funkce místostarosty obce Mgr. Petra Smíška.
Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce volí místostarostou Mgr. Petra Smíška.
Hlasování: 8-0-1

5. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
o Určení počtu členů jednotlivých výborů
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Starosta tedy navrhl zřídit finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude
mít tři členy a dále pak navrhl zřídit kulturní výbor, který bude mít čtyři členy.
Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor – každý o třech členech a
kulturní výbor se čtyřmi členy.
Hlasování: 9-0-0
o Volba předsedy a členů finančního výboru
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby podala návrh na předsedu a členy finančního výboru.
Předseda návrhové komise navrhl do funkce předsedy finančního výboru paní Ivanu Pešlovou a
jako členy navrhl pana Reného Bindera a pana Pavla Navrátila.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru paní Ivanu Pešlovou a
jako členy volí pana Reného Bindera a pana Pavla Navrátila.
Hlasování: 9-0-0
o Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby podala návrh na předsedu a členy kontrolního výboru.
Předseda návrhové komise navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Františka
Kováře a jako členy navrhl pana Miloše Bastla a pana Miroslava Vaňka.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Františka Kováře a
jako členy volí pana Miloše Bastla a pana Miroslava Vaňka.
Hlasování: 9-0-0

3

Obec Dešov

o Volba předsedy a členů kulturního výboru
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby podala návrh na předsedu a členy kulturního výboru.
Předseda návrhové komise navrhl do funkce předsedy kulturního výboru pana Jana Dohnala a
jako členy navrhl paní Ivanu Pešlovou, pana Pavla Navrátila a pana Miroslava Vaňka.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru pana Jana Dohnala a jako
členy volí paní Ivanu Pešlovou, pana Pavla Navrátila a pana Miroslava Vaňka.
Hlasování: 9-0-0

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kteří vykonávají funkci předsedy
některého z výboru byla poskytována odměna ve výši 1 200,- Kč a členům zastupitelstva, kteří
jsou členi některého z výborů, aby byla poskytována odměna ve výši 1 000,- Kč. Starosta navrhl
také odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 10 000,- Kč.
Usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro předsedu výboru ve výši 1 200,- Kč,
pro člena výboru ve výši 1 000,- Kč a odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 10 000,- Kč za měsíc. Všechny odměny budou poskytovány od
1. listopadu 2018.
Hlasování: 9-0-0
Starosta dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích určilo, že v případě
souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou poskytovány
odměny v souhrnné výši.
Usnesení č. 10 – Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Hlasování: 9-0-0

7. Stanovení kompetence starosty obce
Starosta zastupitele informoval o nutnosti schválení kompetence starosty při provádění
jednotlivých rozpočtových opatření.
Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření. ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovým
opatření provedeném v kompetenci starosty obce na nejbližším zasedání ZO.
Hlasování: 8-0-1
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8. Diskuse
Zastupitelé požádali starostu, aby na příští zasedání připravil souhrn projektů z minulého
období a všechny rozpracované akce a zastupitelstvo s nimi seznámil.
9. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:40 hodin ukončil.

Poznámka: Zápis výsledků hlasování zastupitelstva obce: Pro-Proti-Zdržel se

V Dešově dne 26. října 2018 zapsal Mgr. Petr Smíšek
Ověřovatelé zápisu: Ivana Pešlová
Miroslav Vaněk
Starosta obce: Mgr. Jan Sigmund
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