Zápis číslo: 6/2018
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC
Bednárec, budova OÚ, dne 28. 10. 2018, 16:30 až 19:00 hodin.
Zasedání se zúčastnili nově zvolení členové ZO:
J. Havelková, J. Povolný, A. Janůtková, M. Králová, V. Novák, R. Urban, M. Závodský
Občané: viz. příloha zápisu č. 2 – prezenční listina
Program:
bod 1:
bod 2:
bod 3:
bod 4:
bod 5:
bod 6:
bod 7:
bod 8:
bod 9:
bod 10:
bod 11:
bod 12:
bod 13:
bod 14:

Zahájení
Kontrola osvědčení nově zvolených členů ZO
Složení slibu nově zvolených členů ZO
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Určení počtu místostarostů a uvolněných zastupitelů
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty obce
Určení počtu místostarostů
Volba prvního a druhého místostarosty
Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Různé, diskuse
Závěr

bod 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil předsedající, dosavadní první místostarosta obce, Martin Závodský.
Přivítal přítomné občany a konstatoval, že přítomno je všech 7 nově zvolených zastupitelů a
zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

bod 2: Kontrola osvědčení nově zvolených členů ZO
Předsedající seznámil přítomné s tím, že v řádné lhůtě nebyly podány žádné návrhy na neplatnost voleb
do zastupitelstva obce Bednárec. Poté předsedající ověřil osvědčení o zvolení zastupitelem u všech 7
přítomných zastupitelů a konstatoval, že jsou v pořádku.
bod 3: Složení slibu nově zvolených členů ZO
Nově zvolení zastupitelé obce složili slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a stvrdili jej podpisem
(viz. příloha č. 3). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

bod 4: Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelem J. Havelkovou a ověřovateli zápisu A. Janůtkovou a V. Nováka.
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bod 5: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, která byla řádně zveřejněna
na úřední desce a tvoří přílohu č. 1 zápisu. Poté požádal, aby členové ZO vznesli námitky nebo návrhy
na doplnění projednávaných bodů programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění.
bod 6: Určení počtu místostarostů a uvolněných zastupitelů
Nikdo z přítomných zastupitelů nenavrhl jiný počet místostarostů než doposud. Volen tedy bude 1
místostarosta. Nikdo ze zastupitelů nenavrhl, že by pro výkon některé z funkcí měli být zastupitelé
uvolněni. Všichni zastupitelé obce Bednárec, včetně starosty a místostarosty, tedy budou vykonávat svou
funkci jako neuvolnění.

Předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje, že volen bude 1 místostarosta a žádný z členů ZO nebude svou funkci vykonávat jako
uvolněný zastupitel.
Usnesení č. 1-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 7: Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Nikdo z přítomných zastupitelů nenavrhl, aby starosta a místostarosta byli voleni volbou tajnou.
Předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje, že starosta a místostarosta bude volen volbou veřejnou.
Usnesení č. 2-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 8: Volba starosty obce
Nikdo z přítomných nenavrhl žádného kandidáta na post starosty obce. Po diskusi se ZO dohodlo na
provizorním řešení, že obec bude vedena 2 místostarosty.
Následně předsedající navrhl změnu programu a to tak, že bod č. 9 nahradit „určení počtu místostarostů“,
jako bod č. 10 zařadit „Volba prvního a druhého místostarosty“, jako bod č. 11 zařadit „Volba předsedů a
členů finanční a kontrolní komise“, jako bod č. 12 zařadit „Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí“,
jako bod č. 13 zařadit „Diskuse“, jako bod č. 14 zařadit „Závěr“.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky ani jiné návrhy na doplnění.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje předložený návrh změny programu zasedání, doplněný o bod č. 9 „Určení počtu
místostarostů“, bod č. 10 „Volba prvního a druhého místostarosty“, bod č. 11 „Volba předsedů a členů
finanční a kontrolní komise“, bod č. 12 „Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí“, bod č. 13 „Diskuse“,
bod č. 14 „Závěr“.
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Usnesení č. 3-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 9: Určení počtu místostarostů
Předsedající na základě diskuse vyzval zastupitelstvo, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje, že obec bude vedena 2 místostarosty do doby, než bude zvolen nový starosta. První a
druhý místostarosta obec povedou jako neuvolnění členové ZO. Zároveň ruší usnesení č. 1- 6z/2018.
Usnesení č. 4-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 10: Volba prvního a druhého místostarosty
Předsedající vyzval přítomné k návrhu kandidáta na post prvního místostarosty MK a JP navrhli pana
Martina Závodského, který po diskusi návrh přijal.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO volí s účinností od 28.10.2018 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. 5-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (MZ)

Předsedající vyzval přítomné k návrhu kandidáta na post druhého místostarosty MZ navrhl paní Markétu
Královou, která po diskusi návrh nepřijala. MK navrhla paní Alenu Janůtkovou a MZ navrh pan
Radovana Urbana. Po dlouhé diskusi paní Janůtková návrh nepřijala a pan Urban návrh přijal.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO volí s účinností od 28.10.2018 pana Radovana Urbana druhým místostarostou obce Bednárec. Jako
druhý místostarosta bude zastupovat prvního místostarostu v době jeho nepřítomnosti a zastupovat obec
ve věci realizace dotačních programů, odpovědnost za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý rok. Výkon funkce druhého místostarosty zaniká dnem zvolení starosty obce.
Usnesení č. 6-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdrželo se hlasování – 1 (RU)

bod 11: Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
MZ: Navrhl předsedkyní finančního výboru paní Alenu Janůtkovou. Jako členy navrhla paní Janůtková
pana Jana Povolného a paní Markétu Královou. Všichni jmenovaní s návrhem souhlasili.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO volí předsedkyní finančního výboru Alenu Janůtkovou a členy Jana Povolného a Markétu Královou.
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Usnesení č. 7-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 5; proti – 0; zdrželi se hlasování – 2 (JP, MK)

MZ: Navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru Janu Havelkovou, která s návrhem souhlasila. Volba
členů kontrolního výboru proběhne na příštím zasedání ZO.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO volí předkyní kontrolního výboru Janu Havelkovou.
Usnesení č. 8-6z/2018 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 6; proti – 0; zdržel se hlasování – 1 (JH)

bod 12: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Na základě diskuse se ZO dohodlo, že odměny za výkon funkce prvního místostarosty a druhého
místostarosty zůstanou nezměněny.
Poté předsedající požádal ZO, aby hlasovalo o následujícím usnesení:
ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce prvního místostarosty ve výši 9 000,- Kč a za výkon
funkce druhého místostarosty ve výši 1.267,- Kč.
Usnesení č. 9-6z/2014 bylo schváleno poměrem hlasů:
pro – 7; proti – 0; zdrželo se hlasování – 0

bod 13: Různé, diskuse
•
•

•
•
•
•

MZ – odborný seminář EON
MZ – nabídka propagační předmětů – propisovací tužky Obec Bednárec – 100 ks za 1500 Kč (15
Kč/ks)
MZ – kácení stromů v katastru Bednárec – schůzka MZ, dendrologa, zástupce MŽP, zástupce Správy
a údržby silnic – dle vyjádření dendrologa v k.ú. Bednárec jsou z označených stromů (značení Správy
a údržby silnic) 4 stromy vhodné k pokácení – na základě tohoto vyjádření bude dohodnuto pokácení
těchto stromů se Správou a údržbou silnic
MZ – Krajský úřad – obdrželi jsme jako obec plaketu „Péče o válečné hroby“
FCH – zápisy z jednání na webových stránkách – chybí zápisy č. 4 a č. 5
RU + JP – poškozené obecní podvozky – diskuze o rekonstrukci a nákupu nového podvozku
MZ – Oplocení pomníku – kontaktovat kovářskou firmu

•

MZ – Starost o obecní zeleň – p. Šedivý, práce s křovinořezem – v řešení

•

bod 14: Závěr
Předsedající ukončil zasedání v 19:00 hodin.
první místostarosta obce Martin Závodský

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

zapsala Jana Havelková

.........................................................
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ověřila Alena Janůtková

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

ověřil Vladimír Novák

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

vyvěšeno dne:
sejmuto dne:

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

Seznam příloh:

1. Pozvánka na zasedání
2. Prezenční listina
3. Protokol o složení slibů nově zvolených členů ZO
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