OBEC ROHENICE

Zápis
__________________________________________________________________________________
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rohenice
konaného dne 1.11. 2018 od 18.00 hodin
v úřadovně obecního úřadu v Rohenice

Zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Rohenice bylo zahájeno v 18.00
hodin dosavadním starostou obce p. Lubošem Dvořákem. Zopakoval výsledky
voleb a přečetl jména nově zvolených zastupitelů. Konstatoval, že osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce bylo předáno před zahájením ustavující schůze
zvolených zastupitelů dne 1.11. 2018. Dále uvedl, že vedením ustavujícího
zasedání pověřuje nejstaršího člena zastupitelstva p. Františka Kačírka.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. V obci nebyl podán
žádný návrh k soudu z výše uvedených důvodů. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Rohenice zveřejněna
v souladu se zákonem od 6.10. do 22.10. 2018 , tedy nejméně 7 dnů před konání
zasedání.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že je přítomno všech 7 zvolených zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
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.

Předsedající přečetl slib stanovení 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 jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“. Jmenovitě pak vyzval členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Předsedající určil ověřovateli zápisu z tohoto zasedání a to p. Františka Kačírka a p.
Dana Hromádka. Zapisovatelem určil p. Libora Rinda.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu
s pozvánkou. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Protože nebylo připomínek ani jiných návrhů, zastupitelé odsouhlasili následující
program ustavujícího zasedání:

38/11/18 Určení počtu místostarostů
39/11/18 Určení, zda funkce starosty a místostarosty bude uvolněná případně neuvolněná
40/11/18 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
41/11/18 Volba starosty
42/11/18 Volba místostarosty
43/11/18 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
44/11/18 Volba předsedy a členů finančního výboru
45/11/18 Volba předsedy a členů kontrolního výboru
46/11/18 Plán harmonogramu inventur za rok 2018
Diskuse
Usnesení

Výsledek hlasování: pro přednesený program se vyslovilo 7 zastupitelů. Nikdo nebyl
proti a nikdo se nezdržel hlasování.
38/11/18 Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby i nadále byl volen jeden místostarosta. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Zastupitelstvo obce schválilo volení jednoho místostarosty v obci. Pro tento návrh hlasovalo
7 zastupitelů, nikdo se nezdržel hlasování ani nikdo nebyl proti.

39/11/18 Určení, zda funkce starosty a místostarosty bude uvolněná případně neuvolněná
Předsedající dále navrhl, aby v obci funkce starosty a místostarosty byly vykonávány
jako neuvolněné. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Zastupitelstvo obce určilo, že funkce starosty a místostarosty v obci budou
neuvolněnými funkcemi. Pro tento návrh hlasovalo 7 zastupitelů, nikdo se
nezdržel hlasování ani nikdo nebyl proti.

40/11/18 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích na nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstva, v platném znění. Odměny budou poskytovány neuvolněným
funkcionářům měsíčně a to starostovi a místostarostovi obce. Před hlasováním
nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.

Odměna pro starostu byla stanovena v souladu s nařízením vlády ve výši Kč 14600,a odměna pro místostarostu byla stanovena na Kč 7100,- měsíčně. Odměna pro kontrolní a
finanční komisy byla stanovena na 740,-. Odměny budou poskytovány ode dne tohoto

usnesení tj. od 1.11.2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Rohenice v souladu s § 77 zákona o obcích stanoví, že
neuvolněnému starostovi bude vyplácena odměna ve výši Kč 14600,- a
místostarostovi bude vyplácena odměna ve výši Kč 7100,-. Kontrolní a finanční komisi bude
vypláceno 740,-. Odměny budou vypláceny měsíčně v souladu s nařízením vlády č. 37/2003
Sb., v platném znění.
Hlasovalo 7 zastupitelů, nikdo se nezdržel hlasování ani nikdo nebyl proti.

41/11/18 Volba starosty

Po dohodě níže uvedených zastupitelů zvolili starostu s největším počtem hlasů.
Předsedající dále navrhl, aby starostou byl zvolen dosavadní starosta pan Luboš Dvořák.
Ze zastupitelstva nebyl vznesen žádný jiný návrh. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Zastupitelstvo obce Rohenice volí starostou pana Luboše Dvořáka.
Výsledek hlasování: pro: 6, zdrželo se: 1, proti 0

42/11/18 Volba místostarosty

Předsedající navrhl za místostarostu druhého s největším počtem hlasů Františka Kačírka.
Ze zastupitelstva nebyl vznesen žádný jiný návrh. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Místostarostou obce Rohenice byl zvolen p. František Kačírek.
Výsledek hlasování: pro: 6, zdrželo se: 1, proti 0

43/11/18 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a stanovení počtu výborů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní

výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) 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 finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce
na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům, sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Zastupitelstvo obce Rohenice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: pro 7 členů, proti 0, zdrželi se: 0

44/11/18 Volba předsedy a členů finančního výboru
Volba předsedy finančního výboru a schválení členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Člen zastupitelstva p. František Kačírek podal návrh, aby
předsedou finančního výboru byl zvolen Dan Hromádko, člen
zastupitelstva a za členy výboru navrhl p. Jiřího Boháče a p. Františka Kačírka

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá
stanoviska. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Rohenice volí předsedou finančního výboru p. Dana Hromádka.

a zároveň schvaluje členy finančního výboru p. Jiřího Boháče a p. Františka Kačírka.
Výsledek hlasování: pro 7 členů, proti 0, zdrželo se: 0

45/11/18 Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva p. František Kačírek podal návrh, aby
předsedou kontrolního výboru byla zvolena Jana Mušáková, členka zastupitelstva a
za členy výboru navrhl p. Josefa Hanuše a p. Jiřího Matějů.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá
stanoviska. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Zastupitelstvo obce Rohenice volí předsedou kontrolního výboru p. Janu Mušákovou
a schvaluje členy kontrolního výboru p. Josefa Hanuše a Jiřího Matějů.

Výsledek hlasování: pro 7 členů, proti 0, zdrželo se: 0

46/11/18 Projednání a schválení harmonogramu inventur za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7 členů, proti 0, zdrželo se: 0

Diskuse
V diskusi vystoupil starosta obce p. Luboš Dvořák a poděkoval všem za účast na tomto
ustavujícím zasedání a zároveň poděkoval i za důvěru členům zastupitelstva,
kteří zvolili starostu a místostarostu obce.
Usnesení:
38/11/18 Určen byl jeden místostarosta..
39/11/18 Zastupitelstvo odhlasovalo, že funkce místostarosty a starosty bude neuvolněná.

40/11/18 Zastupitelstvo schválilo odměny zastupitelům.
41/11/18 Zastupitelstvo zvolila za starostu pana Luboše Dvořáka č.p. 35.
42/11/18 Zastupitelstvo zvolilo za místostarostu pana Františka Kačírka č.p. 87.
43/11/18 Zastupitelstvo schválilo pro kontrolní a finanční výbor tři členy.
44/11/18 Zastupitelstvo zvolilo za předsedu finančního výboru pana Dana Hromádku.
45/11/18 Zastupitelstvo zvolilo za předsedu kontrolního výboru paní Janu Mušákovou.
46/11/18 Zastupitelstvo schválilo harmonogram inventur.
.Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 18.45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Presenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
3) Zveřejnění informace o konání ustavujícího zastupitelstva podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
4) Plán inventarizace rok 2018

Zápis byl vyhotoven dne 1.11. 2018

Zapisovatel: Libor Rind

Ověřovatelé zápisu:

František Kačírek …………………………………….

Dan Hromádko …………………………….

Starosta: Luboš Dvořák ………………………….

