Zápis číslo: 1/2018
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 5.1. 2018, 19:00 až 20:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili členové ZO:
V. Novák, R. Urban, M. Závodský, A. Janůtková, J. Havelková, M. Králová, P. Hryzák
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1:
bod 2:
bod 3:
bod 4:
bod 5:
bod 6:
bod 7:

Zahájení
Volba starosty
Určení počtu místostarostů
Volba 1. místostarosty a volba 2. místostarosty
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Různé, diskuse
Ukončení

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila místostarostka obce, paní Markéta Králová, jako předsedající.
Přivítala přítomné občany a konstatovala, že přítomno je 7 zastupitelů a zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatelem Janu Havelkovou a ověřovateli zápisu Alenu Janůtkovou a Vladimíra
Nováka.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která byla řádně zveřejněna
na úřední desce a tvoří přílohu č. 1 zápisu. Poté požádala, aby členové ZO vznesli námitky nebo návrhy
na doplnění projednávaných bodů programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění.
Předsedající dále seznámila ZO s rezignací na funkci starosty pana Martina Závodského.
bod 2: Volba starosty
MK: Požádala přítomné, aby vyslovili návrh kandidáta na místo starosty obce Bednárec. Volba
neproběhla, protože nebyl žádný kandidát.
Po bouřlivé debatě se zastupitelstvo obce rozhodlo k provizornímu řešení a to zvolením dvou
místostarostů.
Následně předsedající navrhla změnu programu: vypuštění bodů 3, 4, 5 a nahrazení body: jako bod č. 3
zařadit „Určení počtu místostarostů“, jako bod č. 4 „ Volba 1. místostarosty a volba 2. místostarosty, jako
bod č. 5 „ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí“, jako bod č. 6 „Různé, diskuse“ a jako bod č. 7
„Závěr“.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy na doplnění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bednárec č.1/2018

str. 1 / 4

Poté předsedající požádala ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh programu zasedání, doplněný takto: vypuštění bodů 3, 4, 5 a nahrazení
body: jako bod č. 3 zařadit „Určení počtu místostarostů“, jako bod š. 4 „ Volba 1. místostarosty a volba 2.
místostarosty, jako bod č. 5 „ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí“, jako bod č. 6 „Různé, diskuse“ a
jako bod č. 7 „Závěr“.

Usnesení č. 1-1z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 3: Určení počtu místostarostů
MK: Seznámila přítomné s návrhem, aby dočasně vedli obec 2 místostarostové s rozdílnými
kompetencemi.
Na základě diskuse předsedající požádala ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje návrh místostarostky Markéty Králové, aby obec dočasně vedli 2 místostarostové. Jako
první a druhý místostarosta, do doby než bude zvolen nový starosta obce. Oba místostarostové budou
funkci vykonávat jako neuvolnění členové ZO.
Usnesení č. 2-1z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 4: Volba prvního místostarosty a volba druhého místostarosty
MK: Seznámila přítomné s návrhem Martina Závodského na funkci prvního místostarosty. Na základě
následné diskuse MZ návrh přijal.
Předsedající požádala ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO volí s účinností od 5.1.2018 pana Martina Závodského prvním místostarostou obce Bednárec. Jako
první místostarosta bude zastupovat starostu v rozsahu pravomocí určených starostovi, s výjimkou
následujících pravomocí, které bude vykonávat druhý místostarosta – realizace dotačních programů,
odpovědnost za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok.
Usnesení č. 3-1z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

Na základě výše uvedeného usnesení podala paní Markéta Králová ústní rezignaci na funkci
místostarostky obce s okamžitou platností. Následně předala vedení schůze nově zvolenému prvnímu
místostarostovi Martinu Závodskému.
Nově určený předsedající vyzval přítomné, aby podali návrh na funkci druhého místostarosty obce.
Členka ZO paní Alena Janůtková navrhla jako druhého místostarostu paní Markétu Královou. Na základě
následné diskuse MK návrh přijala.
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Předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:

ZO volí s účinností od 5.1.2018 paní Markétu Královou druhým místostarostou obce Bednárec. Jako
druhý místostarosta bude zastupovat prvního místostarostu v době jeho nepřítomnosti a zastupovat obec
ve věci realizace dotačních programů a odpovědnosti za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý rok. Výkon funkce druhého místostarosty zaniká dnem zvolení starosty obce.
Usnesení č. 4-1z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 5: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
MZ: Seznámil přítomné s pravidly odměňování starosty obce a místostarosty obce dle zákona o obcích.
Na základě diskuse předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO určuje měsíční odměnu prvnímu místostarostovi za výkon funkce ve výši 9.000,- hrubého a druhému
místostarostovi ve výši 1.267,- hrubého.
Usnesení č. 5-1z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželo se hlasování – 2 (MZ, MK)

Následně předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje usnesení o tom, že dne 31. 12. 2017 zaniká nárok na výplatu odměny za výkon funkce
starosty panu Martinovi Závodskému a dnem 5. 1. 2018 paní Markétě Králové za výkon funkce
místostarostky. Zároveň dne 6.1.2018 vzniká nárok na výplatu odměny nově zvolenému prvnímu
místostarostovi panu Martinu Závodskému a druhé místostarostce paní Markétě Králové.
Usnesení č. 6-1z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 6: Různé, diskuse
•

MZ: domluvena exkurze v novém kravíně, termín bude upřesněn

bod 7: Ukončení
Předsedající ukončil zasedání v 20:00 hodin.
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1.mistostarosta obce Martin Závodský

........................................................

zapsala Jana Havelková

.........................................................

ověřil Vladimír Novák

.........................................................

ověřila Alena Janůtková

.........................................................

vyvěšeno dne:

.........................................................

sejmuto dne:

.........................................................

Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina
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