Obec Újezd u Plánice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice,
konaného dne 2.12.2016 , od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin dosavadním starostou obce Újezd u Plánice panem Votavou („dále jako „předsedající“).
Předsedající sdělil, že David Turek se vzdal mandátu a v zastupitelstvu ho nahradil pan Bc. Petr Kulich.
Pan Votava poděkoval jmenovitě všem zastupitelům za spolupráci v minulém volebním období.
Zastupiteli, panu Bc. Kulichovi, bylo předáno 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. Ostatním zastupitelům bylo předáno osvědčení o zvolení před zahájením zasedání.
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, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
5.12.2016, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Újezd u Plánice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 24. 11. 2016 do 2. 12. 2016 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 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).
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 Újezd u Plánice 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 (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatelmi zápisu paní Bc. Blanku Kaisrovou a Veroniku Fialovou.
Zapisovatelem navrhl předsedající určit pana Mgr. Vladimíra Kabrta.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi s e 0

2. 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 tomto programu zasedání:
1)
2)
3)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4)

Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích )
Diskuse

5)
6)

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

3. Volba starosty a místostarosty:
a) Určení počtu místostarostů
.
Předsedající navrhl, 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.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Žádné jiné návrhy
nebyly podány.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
d) Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva
Vladimír Kabrt navrhl zvolit do funkce starosty p. Milana Moudrého.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Po zvolení starosty předal pan Votava vedení zasedání panu Mgr. Kabrtovi (dále veden jako
„předsedající“).
e)

Volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen
zastupitelstva Milan Moudrý navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Mgr. Vladimíra Kabrta

Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 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, tajemník
obecního úřadu ani 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.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Blanku Kaisrovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Veroniku Fialovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru pana Bc. Petra Kulicha a pana Jiřího Votavu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Jiřího Fremunda a pana Václava Tíchu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva1
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích
a přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění novelou č.352/2015 Sb., poskytována následující měsíční odměna:
člen finančního a kontrolního výboru měsíční odměna ve výši 900,- Kč a to ode dne 2. 12. 2016.
Předsedové finančního a kontrolního výboru měsíční odměna ve výši 1100,-Kč a to ode dne 2. 12.
2016. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2
zákona o obcích) ve výši 9.000,-Kč a to ode dne 2.12.2016. Dále předsedající navrhl odměnu za výkon
funkce starosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 16.000,- Kč. Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. Předsedající
připomněl, že zmíněné částky je hrubá mzda, z ní se ještě odvádí daň 15%. U členů výborů činí
navržená odměna 91% maxima stanoveného zákonem a u předsedů výborů, místostarosty a starosty
se jedná o 83% maximální částky stanovené zákonem.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

6. Diskuse
a) Pan Moudrý, nový starosta pozdravil přítomné, poděkoval jménem všech zastupitelů za zvolení
a důvěru vést obec. Dále oznámil přítomným, že funkci starosty přijímá s tím, že celé zastupitelstvo
do jednoho bude pracovat pro obec a bude naslouchat požadavkům a problémům občanů. To ale
bude možné pouze tehdy, pokud sami občané přijdou s návrhy a požadavky. Proto požádal občany,
pokud budou mít dojem, že se zastupitelstvo ubírá špatnou cestou, ať přijdou a chtějí vysvětlení –
všichni jsme omylní a vše se dá napravit. Dále ale upozornil, že nebude reagovat na případné
pomluvy a zákulisní hry. Poté uvedl, že zastupitelstvo nebude od úplného začátku slibovat nějaké
plány rozvoje a investice, ale prioritou je převzít nejprve obec po materiálové stránce, provést
inventuru, seznámit se s vydanými vyhláškami, prověřit dosavadní nájemní smlouvy a také požádat o
audit hospodaření. Dále starosta uvedl, že mezi první kroky bude patřit – osobní schůzka s účetní
obce, seznámit se stavem obecních lesů prostřednictvím schůzky s p. Bělohlavým, osobně se sejít se
zástupci všech spolků, které jsou v obci, vyslechnout si jejich plány a domluvit spolupráci. Přáním
starosty je stmelení spolků v obci. Také připravit rozpočtový návrh na příští rok, s tím, že se zatím
bude vycházet z provizorního rozpočtu a v měsíci březnu ho upravit na základě zjištěných skutečností.
Mezi priority také je obnovit provoz restaurace. Dále p. starosta řekl, že se mohou najít i rozpory
mezi přáním a realitou, a ne vždy bude možné vyhovět všem. Ale znovu připomněl, že pokud se
o problému neví, tak se nedá vyřešit. Také sdělil, že tím, že si zastupitelstvo neschválilo odměny
v plné výši, ale jak je uvedeno v zápisu u členů komisí 91% a ostatních zastupitelů 83%, vzniká tím
roční úspora 67.500,- Kč. Na úplný závěr popřál p. Moudrý kolegyni Blance Kaisrové k dnešnímu
svátku.
b) Paní Holá pozdravila přítomné jménem Spolku Újezdeckých žen. Poděkovala novému starostovi za
jeho projev, popřála novému zastupitelstvu hodně úspěchů a vstřícnosti. Pozvala všechny na další
plánovanou akci – rozloučení se starým rokem, které bude 31.12. a při té příležitosti vyjádřila přání
udělat ohňostroj pro děti ve večerních hodinách, tak aby nemuseli čekat do půlnoci a požádala
Obecní úřad o příspěvek na ohňostroj.
c) Na to reagoval nový místostarosta p. Kábrt, že jsou kromě diskuze na zasedání dvě možnosti, jak
žádat o podobné příspěvky a to buď dodat písemnou žádost na Obecní úřad anebo to sdělit
některému ze zastupitelů, který má právo navrhnout věc k řešení zastupitelstvu a to se tím pak musí
zabývat a nějak rozhodnout. Dále p. Kábrt poděkoval celému předchozímu zastupitelstvu za jejich
práci a tak jako předtím starosta vyzval občany, ať osobně v úředních hodinách nebo třeba i emailem
posílají na obecní úřad své připomínky a přání. Místostarosta dále pozval všechny 30.12.2016 v 19
hodin na výroční zasedání zastupitelstva, která bude spojené se zasedáním honebního společenstva
a občerstvením. Oznámil, že občerstvení na dnešním zasedání je zdarma a připravili ho na vlastní
náklady členové zastupitelstva a není tedy placeno z rozpočtu obce.
d) Za SDH Újezd vystoupil p. Hošťálek, poděkoval starému zastupitelstvu za spolupráci s SDH
a novému zastupitelstvu gratuloval ke zvolení. Popřál také zastupitelům mnoho úspěchů ve své
činnosti.

*

*

*

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice
konaného dne 2.12.2016 v 19 hod. v místnosti hostince KD, č.p. 25
Zastupitelstvo obce Újezd u Plánice:
1. Určuje ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne
2.12.2016: Bc. Blanku Kaisrovou, Veroniku Fialovou a zapisovatele Mgr. Vladimíra
Kabrta

2. Schvaluje tento program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Újezd
u Plánice:
1)
2)
3)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
f) Určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
f) určení způsobu volby starosty a místostarosty
g) volba starosty
h) volba místostarosty

4)

Zřízení finančního a kontrolního výboru
f) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
g) volba předsedy finančního výboru
h) volba předsedy kontrolního výboru
i) volba členů finančního výboru
j) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích )
Diskuse.

5)
6)

3. Schvaluje počet místostarostů obce na jednoho místostarostu.
4. Určuje, že pro výkon funkcí členů zastupitelstva budou zastupitelé dlouhodobě neuvolněni.
5. Schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
6. Volí do funkce starosty obce pana Milana Moudrého.
7. Volí do funkce místostarosty obce pana Mgr. Vladimíra Kabrta.
8. Zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje oba tyto výbory tříčlenné.
9. Volí předsedou finančního výboru paní Bc. Blanku Kaisrovou.
10. Volí předsedou kontrolního výboru paní Veroniku Fialovou.
11. Volí členy finančního výboru pana Bc. Petra Kulicha a pana Jiřího Votavu.
12. Volí členy kontrolního výboru pana Jiřího Fremunda a pana Václava Tíchu.
13. Stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2. pism. n) zákona o obcích měsíční odměnu za výkon

funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 900,- Kč, předsedy finančního a kontrolního
výboru ve výši 1100,- Kč, místostarosty ve výši 9.000,- Kč a starosty ve výši 16.000,- měsíčně
hrubého. Odměny budou poskytovány ode dne 2.12.2016.
14. Bere na vědomí zprávy přednesené v diskuzi.

*

*

*

