Městys Velký Vřešťov
Zastupitelstvo městyse Velkého Vřešťova

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velkého Vřešťova,
konaného dne 31. října 2018, od 19,00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Velkého Vřešťova (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 19,00hodin dosavadní starostkou p. Dagmar Hrochovou („dále jako
„předsedající“).
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Předsedající schůze konstatovala, 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,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16,00 hod., žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu
městyse Velký Vřešťov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
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Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*
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Složení slibu členy zastupitelstva
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Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla 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 (města, městyse) a jejích (jeho)
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
*

*
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Milana Strunu a p. Jana Černého a
zapisovatelem Mgr. Radka Zapletala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana
Strunu a pana Jana Černého a zapisovatelem Radka Zapletala
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

Schválení programu:
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Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu požádala o doplnění schválení střednědobého výhledu do roku
2024, ostatní zůstává beze změn.
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Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov. schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
 určení počtu místostarostů
 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 určení způsobu volby starosty a místostarosty
 volba starosty
 volba místostarosty

N

II) Zřízení finančního, kontrolního a stavebně – právního výboru
 určení počtu členů finančního, kontrolního a stavebně-právního výboru
 volba předsedy finančního výboru
 volba předsedy kontrolního výboru
 volba předsedy stavebně-právního výboru
 volba členů finančního výboru
 volba členů kontrolního výboru
 volba členů stavebně -právního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
Odměna místostarosty
Odměna členů zastupitelstva
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IV) Příkaz k inventarizaci k 31.12.2018
V) Schválení dohod o pracovní činnosti členům zastupitelstva
VI) Schválení střednědobého výhledu do roku 2024
VII) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

Bod I - volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
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Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
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Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty městyse byla vykonávána jako uvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
¨Proti návrh aby starosta nebyl uvolněný Pro 3 Proti 4
Návrh nebyl přijat

Zdržel 0“

Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 3
Zdrželi se 1
Usnesení č. 4 výkon funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
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zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov. schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta 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.
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Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. J. Bach navrhl zvolit do funkce
starosty pí Dagmar Hrochovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí starostku p. Dagmar Hrochovou
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 paní Dagmar Hrochová byla zvolena starostkou městysu Velký
Vřešťov.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva paní Dagmar Hrochová navrhla
zvolit do funkce místostarosty p J. Bacha. Pan Milan Struna navrhl na funkci
místostarosty pana Jana Černého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí místostarostou p. Jaromíra Bacha
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 3
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 pan Jaromír Bach byl zvolen místostarostou městysu.
Další kandidatura pozbývá hlasovatelnosti.
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Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru a stavebně – právního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) 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 výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
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Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Dále navrhla zřídit na základě ustanovení §
117 zákona č.128/2000 Sb. obecního zřízení a ustanoveních souvisejících Stavebněprávní výbor v počtu předseda a 2 členové. Členové jsou zváni na všechna zasedání
ZM s hlasem poradním.
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Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a
stavebně- právní výbor. Výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Volba předsedy finančního výboru:

N

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do
funkce předsedy finančního výboru pana Jana Černého, pan Ondra Stránský navrhl za
předsedu pana Milana Struna; Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí předsedou finančního výboru pana
Milana Strunu
Výsledek hlasování: Pro 2
Proti 4
Zdrželi se 1
Pan Milan Struna nebyl zvolen.
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí předsedou finančního výboru p. Jana
Černého
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Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 3
Usnesení č. 9 pan Jan Černý byl zvolen předsedou finančního výboru

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru p. Milana Strunu. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí předsedou kontrolního výboru p. Milana
Strunu
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 10 pan Milan Struna byl zvolen předsedou kontrolního výboru.
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Volba předsedy stavebně-právního výboru
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
stavebně – právního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla
zvolit do funkce předsedy stavebně-právního výboru p. Marka Halenára. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí předsedou stavebně-právního výboru
p. Marka Halenára
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení č. 11 pan Milan Halenár byl zvolen předsedou stavebně-právního
výboru.
Volba členů finančního, kontrolního a stavebně-právního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla
zvolit členem kontrolního výboru p. Milana Havrdu a p. Miroslava Langra, navrhla
zvolit členem finančního výboru p. Ondřeje Stránského a Ing. arch Davida
Kratochvíla, navrhla zvolit do stavebně - právního výboru p. Mgr. Radka Zapletala a
p. Ing. arch. Davida Kratochvíla
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov. volí členy finančního výboru p. Ondřeje
Stránského a Ing. arch. Davida Kratochvíla
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
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Usnesení č. 12 Jmenovaní byli zvoleni členy příslušných výborů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí členy kontrolního výboru p. Milana
Havrdu a Miroslava Langra
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 Jmenovaná byli zvoleni členy příslušných výborů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov volí členy stavebně – právního výboru
ing. arch. Davida Kratochvíla a p. Mgr. Radka Zapletala
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
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Usnesení č. 14 Jmenovaní byli zvoleni členy příslušných výborů.
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Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:*)
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Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 1.825,-Kč
a to ode dne 1.11.2018. Předsedající navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce
místostarosty městyse 10.200,-Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Byl podán návrh,
aby stejnou odměnu obdrželi členové zřízených výborů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a) stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 1.825,- Kč měsíčně – p. Černý, p. Stránský, p. Struna,
p. Havrda, p. Halenár. Odměna bude poskytována od 1.11.2018
b) členové výboru ve stejné výši
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Velký Vřešťov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 10.200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne 1.11.2018 tj. ode dne následujícího po zvolení do funkce místostarosty
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
To, zda obec bude poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a za výkon jakých
funkcí závisí zcela na jejím rozhodnutí. Obec tedy není povinna poskytovat tyto odměny vůbec. Pokud se však
rozhodne odměny stanovit, nemůže je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn daných nařízením
vlády č. 37/2003 Sb.
*)
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Bod IV- Schválení dohod o pracovní činnosti členům zastupitelstva
Předsedající navrhla schválit dohody o pracovní činnosti členům ZM
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje dohody o pracovní činnosti pro členy ZM a pověřuje
vypracování dohod o pracovní činnosti starostku městyse
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
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Bod V - Schválení střednědobého výhledu hospodaření do roku 2024
Návrh střednědobého výhledu je zveřejněný na úřední a elektronické úřed. desce
Je přílohou zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh střednědobého výhledu hospodaření do roku
2024
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno

Proti 0

Zdržel se 0

O

Bod VII – Diskuse
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Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 19 bylo schváleno
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Bod VI - Schválení opravy sociálního zařízení v „kempu“ ve výši do 450 000 Kč s DPH.
Částka bude dotována z obecních financí. V této souvislosti je nutno počítat s navýšením cen
pro příští sezónu.
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a) Starostka obec dává příkaz k inventarizaci k 31.12.2018
viz příloha zápisu.

Starostka poděkovala za důvěru členům ZM a popřála všem mnoho úspěchů ve společné
práci.
PRO: 7 Proti 0 Zdržel se: 0
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Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:47 hodin
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

………………………………..
.............................................. dne ...........................................

O

P

.............................................. dne ...........................................

E

O

V

Ě

Ř
E

N

Á

K

Razítko obce:

N

Starosta:

IE

!!!

.............................................. dne ...........................................
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Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velký Vřešťov dne 31.10.2018.
Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Bach Jaromír
Černý Jan
Halenár Marek

!!!

Havrda Milan

IE

Hrochová Dagmar

P

Stránský Ondřej

Ě

Ř
E

N

Á

K

O

Struna Milan

N

E

O

V

Hosté:
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Příloha č. 2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velký Vřešťov 31.10.2018
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva městysu.
Slib
člena zastupitelstva obce.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění].

IE

!!!

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

V

Ě

Ř
E

N

Á

K

O

Podpis:

N

E

O

Bach Jaromír
Černý Jan
Halenár Marek
Havrda Milan
Hrochová Dagmar
Stránský Ondřej
Struna Milan

P

Jméno a příjmení:

V městysu Velký Vřešťov dne 31.10.2018
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4. Vzor záznamu o předání funkce starosty obce
Záznam o předání obce ………………………………….
nově zvolenému starostovi obce
Předávající:

.....................................
dosavadní starosta obce ……………….

Přebírající:

.....................................
nově zvolený starosta obce ………………

Předmět předání ke dni ……………….:

IE

!!!

Předání dokladů vztahujících se k činnosti obce
1. ........................
2. .........................
3. ..........................

O

P

Předání razítek obce
1. ........................
2. .........................

Á

Ř
E

N

Předání písemností
(podle podacího deníku ke dni ...............)

K

Úřední deska
(dle evidence úřední desky ke dni .............)

O

V

Ě

Informace o aktuálních záležitostech
1. ........................
2. .........................

N

E

Stav peněžních prostředků obce a majetku obce
1. zůstatek k ......... na bankovním účtu ...................... ve výši .............
2. hotovost v pokladně obecního úřadu ................................
Předání klíčů od obecního úřadu
1. ..........................
2. ..........................
Ostatní záležitosti
1. ..........................
2. ..........................
V obci …………….. dne .....................................
Předávající:
....................................
dosavadní starosta obce

Přebírající:
.............................
nově zvolený starosta obce
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Velký Vřešťov
konaného dne 31. října 2018

ZM po svém projednání:
a) volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1 zákona o obcích
1. starostkou městyse Dagmar Hrochovou
2. místostarostou městyse Jaromíra Bacha

!!!

b) schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse

O

P

IE

c) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69
odst. 2 zákona o obcích

N

Á

K

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších
předpisů zastupitelstvo městyse

N

E

O

V

Ě

Ř
E

1. zřizuje finanční, kontrolní a stavebně – právní výbor
2. zvolilo předsedu finančního výboru p. Jana Černého
3. zvolilo předsedu kontrolního výboru p. Milana Strunu
4. zvolilo předsedu stavebně-právního výboru p. Marka Halenára

Dagmar Hrochová, starostka

Jaromír Bach, místostarosta
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