Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

Zápis č. 1-11/2018 a přijatá usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí 5. 11. 2018,
v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:30 hod.
Přítomni:

Mgr. Jitka Hrubá, Jaroslav Hejcman, Michal Konečný, Eva Nepokojová,
Vladimír Panenka, Lenka Valentová, Pavel Vejman

Nepřítomni:
Hosté:
1. Zahájení ustavujícího zasedání
Zasedání zastupitelstva obce Výrava (dále též jako „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 19:30 hodin dosavadním starostou obce Michalem Konečným.
Dosavadní starosta po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva a hostů konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno, návrh programu ustavujícího zasedání byl zveřejněn od 24.
10. 2018 na úřední fyzické a elektronické desce a je nedílnou součástí zápisu. Přítomna je
nadpoloviční většina členů zastupitelstva, proto je zasedání usnášeníschopné. Bylo
konstatováno, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné
námitky, proto jej pokládáme za schválený.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Dosavadní starosta 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 Výrava 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. Podepsaný slib je
nedílnou součástí zápisu.
Žádný člen zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3. Program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení ustavujícího zasedání
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu
4. Rozhodnutí zastupitelstva obce, které funkce budou členy zastupitelstva vykonávány
jako uvolněné, a které funkce budou členy zastupitelstva vykonávány jako neuvolněné
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Volba starosty obce a místostarosty obce
5.1. Rozhodnutí zastupitelstva o počtu místostarostů
5.2. Rozhodnutí zastupitelstva o způsobu volby starosty obce a místostarosty obce
5.3. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty obce
5.4. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty obce
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6.1. Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
6.2. Volba předsedy finančního výboru
6.3. Volba předsedy kontrolního výboru
6.4. Volba členů finančního výboru
6.4. Volba členů kontrolního výboru
7. Rozhodnuti o odměnách za výkon funkce uvolněného a neuvolněného člena
zastupitelstva obce
7.1. Stanovení výše odměny za funkci starosty obce
7.2. Stanovení výše odměny za funkci místostarosty obce
7.3. Stanovení výše odměny za funkci předsedy výboru zastupitelstva
7.3. Stanovení výše odměny za funkci člena výboru zastupitelstva
7.3. Stanovení výše odměny za funkci člena výboru zastupitelstva, který není členem ZO
7.3. Stanovení výše odměny za funkci člena zastupitelstva bez dalších funkcí
8. Hospodaření obce
9. Diskuze
10. Závěr
Dosavadní starosta navrhl určit za ověřovatele zápisu Mgr. Jitku Hrubou a Vladimíra Panenku.
Zápis provede Michal Konečný.
5.

Návrh usnesení k bodu 3. :
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO, za ověřovatele zápisu určuje Mgr. Jitku
Hrubou a Vladimíra Panenku, zapisovatelem Michala Konečného.
Hlasování:

pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Návrh usnesení k bodu 3. byl přijat.
4. Rozhodnutí zastupitelstva obce, které funkce budou členy zastupitelstva vykonávány
jako uvolněné, a které funkce budou členy zastupitelstva vykonávány jako neuvolněné
Dosavadní starosta navrhl, aby funkce starosty obce byla do 31. prosince 2018 vykonávána
jako neuvolněná a s účinností od 1. ledna 2019 vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích, dále navrhl, aby funkce místostarosty obce byla nadále vykonávána jako
neuvolněná.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Návrh usnesení k bodu 4. :
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce s účinností od 1. ledna 2019 dlouhodobě
uvolněn.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 4. byl přijat.
5. Volba starosty a místostarosty obce
5.1. Rozhodnutí zastupitelstva o počtu místostarostů
Dosavadní starosta 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.
Návrh usnesení k bodu 5.1. :
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 5.1. byl přijat.
5.2. Rozhodnutí zastupitelstva o způsobu volby starosty obce a místostarosty obce
Dosavadní starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 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 vyzval členy zastupitelstva k
přednesení návrhů na změnu hlasování.
Návrh usnesení k bodu 5.2. :
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 5.2. byl přijat.
5.3. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty obce
Dosavadní starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán jeden následující návrh:
Člen zastupitelstva Michal Konečný navrhl zvolit do funkce starosty Evu Nepokojovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
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Návrh usnesení k bodu 5.3. :
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Evu Nepokojovou.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Eva Nepokojová)

Návrh usnesení k bodu 5.3. byl přijat.
5.4. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty obce
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán jeden následující návrh:
Člen zastupitelstva Pavel Vejman navrhl zvolit do funkce místostarosty Michala Konečného.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení k bodu 5.4. :
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Michala Konečného.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Michal Konečný)

Návrh usnesení k bodu 5.4. byl přijat.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce nadále povede místostarosta Michal Konečný.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Místostarosta 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
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).
6.1. Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Eva Nepokojová navrhla, aby každý výbor měl tři členy. Jiný návrh nebyl podán. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení k bodu 6.1. :
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení tříčlenného finančního a kontrolního výboru.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 6.1. byl přijat.
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6.2. Volba předsedy finančního výboru
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru.
Byly podány následující návrhy:
Mgr. Jitka Hrubá navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Pavla Vejmana. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení k bodu 6.2. :
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Pavla Vejmana.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Pavel Vejman)

Návrh usnesení k bodu 6.2. byl přijat.
6.3. Volba předsedy kontrolního výboru
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Byly podány následující návrhy:
Eva Nepokojová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Vladimíra Panenku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení k bodu 6.3. :
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Vladimíra Panenku.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Vladimír Panenka)

Návrh usnesení k bodu 6.3. byl přijat.
6.4. Volba členů finančního výboru
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Pavel Vejman navrhl jmenovat do funkce členů finančního výboru Mgr. Jitku Hrubou a Daniela
Halmicha. S oběma kandidáty bylo vykonávání funkce člena finančního výboru v následujícím
volebním období projednáno a se svým případným zvolením souhlasí. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo. O jmenování každého člena FV bude hlasováno zvlášť.
Návrh usnesení k bodu 6.4.1. :
Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru Mgr. Jitku Hrubou.
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Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Mgr. Jitka Hrubá)

Návrh usnesení k bodu 6.4.1. byl přijat.
Návrh usnesení k bodu 6.4.2. :
Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru Daniela Halmicha.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 6.4.2. byl přijat.
6.5. Volba členů kontrolního výboru
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Vladimír Panenka navrhl jmenovat do funkce členů kontrolního výboru Jaroslava Hejcmana a
Jiřího Hájka. S oběma kandidáty bylo vykonávání funkce člena kontrolního výboru
v následujícím volebním období projednáno a se svým případným zvolením souhlasí. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo. O jmenování každého člena KV bude hlasováno zvlášť.
Návrh usnesení k bodu 6.5.1. :
Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru Jaroslava Hejcmana.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Jaroslav Hejcmana)

Návrh usnesení k bodu 6.5.1 byl přijat.
Návrh usnesení k bodu 6.5.2. :
Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru Jiřího Hájka.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 6.5.2 byl přijat.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce uvolněného a neuvolněného člena
zastupitelstva obce
Z důvodu skončení mandátu předchozího zastupitelstva, a s tím spojených nároků na výši
odměny členů zastupitelstva obce, je nezbytné stanovit nové výše odměn.
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva a za výkon funkce starosty a místostarosty v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném
znění.
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7.1. Stanovení výše odměny za funkci starosty obce
Pavel Vejman navrhuje schválit neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce a členům
výboru, kteří nejsou členy ZO měsíční odměnu v následujících částkách:
− starosta obce:
17.850,− místostarosta obce:
17.850,− předseda výboru/komise
908,− člen výboru/komise
484,− člen výboru, který není členem ZO 160,− neuvolněný člen ZO
256,Mgr. Jitka Hrubá dále navrhuje hlasovat zvlášť o návrhu výše měsíční odměny za vykonávání
funkce neuvolněného starosty obce, hlasovat zvlášť o návrhu výše měsíční odměny za
vykonávání funkce neuvolněného místostarosty obce a hlasovat zvlášť o návrhu výše měsíční
odměny za vykonávání funkce předsedy výboru/komise, člena výboru/komise, člena výboru,
který není členem ZO a neuvolněného člena ZO bez dalších funkcí.
Návrh usnesení k bodu 7.1. :
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce
částkou 17.850,- Kč. Měsíční odměna je poskytována od 5. listopadu 2018.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Eva Nepokojová)

Návrh usnesení k bodu 7.1. byl přijat.
Návrh usnesení k bodu 7.2. :
A. Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce částkou 17.850,- Kč. Měsíční odměna je poskytována od 5. listopadu
2018 do 31. prosince 2018.
B. Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce částkou 12.298,- Kč. Měsíční odměna je poskytována od 1. ledna
2019.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Michal Konečný)

Návrh usnesení k bodu 7.2. byl přijat.
Návrh usnesení k bodu 7.3. :
A. Zastupitelstvo obce stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce a
členům výboru, kteří nejsou členy ZO měsíční odměnu v následujících částkách:
- předseda výboru/komise: 908,- Kč
- člen výboru/komise z řad členů ZO: 484,- Kč
- člen výboru, který není členem ZO: 160,- Kč
- člen ZO bez dalších funkcí: 256,- Kč
B. Měsíční odměna je poskytována od 5. listopadu 2018.
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C. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
D. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 7.3. byl přijat.
8. Hospodaření obce
8.1. Změny rozpočtu
Starosta informoval zastupitelstvo obce o provedených změnách rozpisu rozpočtu za období
od minulého zasedání ZO a o přijatém rozpočtovém opatření č. 7 evidovaném v opisu
rozpočtových opatření pod č. 7. Opis rozpočtových opatření za období 10/2018 je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení k bodu 8.1. :
A. Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedené změny rozpisu rozpočtu za období od
minulého zasedání ZO.
B. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení k bodu 8.1. byl přijat.
9. Diskuze
Místostarosta informoval ZO:
- Zpracovatel aktualizace vodního hospodářství na území obce Výrava dne 2. 11. 2018
odevzdal Pasport kanalizace v obci Výrava.
10. Závěr
Předpokládaný termín dalšího zasedání: 17. 12. 2018.
Výpis ve formě přijatých usnesení bude zveřejněn na úřední fyzické a elektronické desce.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:00 hod.

Přílohy zápisu: (pouze originál zápisu)
- prezenční listina
- program zasedání ZO (pozvánka)
- a vše co je označeno v zápise jako příloha k originálu
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2018
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Zapisovatel:

Obec Výrava, Výrava 116, 503 03 Smiřice

Michal Konečný

podpis …………………………………….

Ověřovatelé:
Mgr. Jitka Hrubá

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

podpis …………………………………….

Vladimír Panenka

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

podpis …………………………………….

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

podpis ……………………………………

Starosta obce:
Eva Nepokojová

Jedná se o anonymizovanou verzi zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Výrava dle zákona
110/2019 Sb. Plné znění je uloženo na obecním úřadě. Nahlížení je možné v úředních
hodinách v souladu se zákonem 128/2000 Sb, §16 odst 2 písm. e).
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