Obec Obříství
Zastupitelstvo obce Obříství

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 4.11.2014
od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Před zahájením zasedání bylo konstatováno, že všichni členové zastupitelstva obdrželi
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Zasedání zastupitelstva obce Obříství bylo zahájeno předsedajícím Milanem Štěpánkem ,
který přivítal přítomné hosty, nově zvolené zastupitele a zahájil zasedání. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 24.10.2014 v 16.00 – žádný návrh
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního
úřadu Obříství zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10. 2014
do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkové počtu 11 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 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).
Konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a
mohou se ujmout svého mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 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 připravené archu (příloha č. 2)
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Milana Šnajdra a Jiřího Holzmanna a
zapisovatelem Věru Bílou . K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasovalo pro:
11
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
1. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
1. Schválení programu
2. Projednání a schválení jednacího řádu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.2. Volba starosty
3.3. Volba místostarosty
3.4. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni (§71 zákona o obcích)
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
4.2 Volby předsedy finančního výboru
4.3 Volba předsedy kontrolního výboru
4.4 Volba členů finančního výboru
5. Zřízení komisí a jmenování jejich předsedů
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72
zákona o obcích)
7. Vystoupení občanů
8. . Diskuze, usnesení a závěr
Zastupitelstvo obce Obříství schvaluje navržený program.
Hlasovalo pro:
11
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2. Schválení jednacího řádu:
Zastupitelstvu obce Obříství byl předložen stávající jednací řád . Pan Hyka a paní
Zimová navrhli tyto změny :
• V § 5 , odst. 1) vypustit slovo písemně, tj. navrhované znění: Členové
zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou
povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo
předčasný odchod omlouvá starosta.
• V § 10 , odst. 3) vyjmout slovo rada a nahradit slovem starosta
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• V § 13 odst. 4) doplnit znění takto:
Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a
podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním
úřadě k nahlédnutí. Jedno vyhotovení zápisu se zveřejní na internetových
stránkách a vývěsní skříni obecního úřadu, tak aby zveřejnění bylo v souladu
se Zákonem o ochraně osobních údajů.
Pro navržené změny
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0

3. 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.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude
v hlasování pokračováno.
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
3.1 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty a sám podal
následující návrh: do funkce starostky Jitku Zimovou,
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasovalo pro:
9
proti: 0
zdržel se hlasování: 2 (p. Hyka, p. Zimová)
3.2 Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Hlasovalo pro: 11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
3.3 Předsedající navrhl na funkci místostarostky Renátu Šulcovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Zastupitel
Drahoslav Hyka navrhl do funkce místostarostky zastupitelku Věru Bílou. Jiná stanoviska
sdělena nebyla. Pro návrh předsedajícího do funkce místostarostky paní Renáty Šulcové
Hlasovalo pro: 9
proti: 1 (p. Hyka)
zdržel se hlasování: 1 (p. Šulcová)
Pro návrh pana Hyky , který navrhl do funkce místostarostky paní Věru Bílou :
Hlasovalo pro: 1 (p. Hyka) proti: 9
zdržel se hlasování: 1 (p. Bílá)
3.4 Předsedající dále navrhl, aby funkce starostky i místostarostky obce byly vykonávány
jako uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádná jiná stanoviska nebyla podána. Pro návrh předsedajícího :
Hlasovalo pro: 11
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
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Zvolená starostka Jitka Zimová převzala vedení zasedání, poděkovala všem přítomným za
důvěru a informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor .
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor dle § 117 odst. 2a § 84odst. 2 písm. I zákona o obcích a navrhla, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy (počet členů
musí být lichý a musí mít nejméně tři členy – dle § 119odst. 1 zákona o obcích).
Zastupitelstvo obce Obříství zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasovalo pro: 11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0
4.2 Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhla na funkci předsedy finančního výboru členku zastupitelstva Danu
Kalašovou Před hlasování byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádané stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Obříství volí předsedkyní finančního výboru Danu Kalašovou.
Hlasovalo pro:
10
proti:
0
zdržel se hlasování: 1 (p. Kalašová)
4.3 Volba předsedy kontrolního výboru:
Starostka navrhla do funkci předsedy kontrolního výboru člena zastupitelstva Milana
Štěpánka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádná stanoviska nebyla vznesena.
Zastupitelstvo obce Obříství volí předsedu kontrolního výboru Milana Štěpánka.
Hlasovalo pro:
10
proti: 0
zdržel se hlasování: 1 (p. Štěpánek)
4.4 Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Zastupitelstvo obce Obříství odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru
z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
5. Zřízení komisí:
Starostka obce rozhodla o zřízení komisí a jmenování jejich předsedů takto:
Sociální komise: předseda Jiří Holzmann (člen zastupitelstva)
Stavební komise : předseda Miroslav Těšínský (člen zastupitelstva)
Kulturní a školská komise: předsedkyně Věra Bílá (členka zastupitelstva)
Zemědělská komise: předseda Milan Šnajdr (člen zastupitelstva)
Komise veřejného pořádku: předseda Michaela Vohlídalová (člen zastupitelstva)
Dopravní komise: předseda Drahoslav Hyka (člen zastupitelstva)
Správa obecního majetku: předseda Zdeněk Krumpholc (člen zastupitelstva)
Zastupitelstvo obce Obříství bere na vědomí rozhodnutí starostky.
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6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,
předsedů kontrolního a finančního výboru a předsedů komisí.
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům kontrolního a
finančního výboru a předsedům komisí byla v souladu s § 72 zákona a o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna ve výši 1200- Kč . Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko.
Zastupitel pan Hyka navrhl, aby předsedům výborů (tj. finančního a kontrolního výboru) byla
měsíční odměna na částku 1400,- Kč. Na základě tohoto návrhu
Zastupitelstvo obce Obříství v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve funkci předsedy
komise obce ve výši 1200,- Kč měsíčně a pro předsedy kontrolního a finančního výboru
odměnu ve výši 1400,- Kč s účinností od 4.11.2014 . Pro tento návrh
Hlasovalo pro:
11
proti:
0
zdržel se hlasování: 0

7. Vystoupení občanů – nikdo z občanů nevystoupil a nesdělil žádná svá stanoviska.

8.
Byla otevřena diskuze:
Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Na závěr bylo proveden souhrn Usnesení, starostka poděkovala všem zúčastněným za
účast a v 18.45 hodin jednání ukončila.

Zapisovatelka: Věra Bílá
Ověřovatelé zápisu :
Milan Šnajdr
Jiří Holzmann
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