Zasedání zastupitelstva obce Vílanec
Číslo:
1
Datum: 05.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014,
od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Vílanec (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17 hodin dosavadním starostou obce Bohumilou Pípovou („dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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.

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 21.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vílanec
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do
5.11.2014 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 (města, městyse) a jejích (jeho) 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.

*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Pelána, Lenku Dankovou a Jaroslava Zeleného a
zapisovatelem Kláru Novickou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec určuje ověřovateli zápisu Tomáše Pelána, Lenku
Dankovou a Jaroslava Zeleného a zapisovatelkou Kláru Novickou.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Tomáše Pelána, Lenku Dankovou a Jaroslava Zeleného a
zapisovatelkou Kláru Novickou
Hlasování:
Pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

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 návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Schválení programu
2. Volba starosty a místostarosty obce
a) určení počtu místostarostů a zda budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněné
b) určení způsobu volby starosty, místostarosty
c) volba starosty obce
d) volba místostarosty
3.Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) určení způsobu volby členů finančního a kontrolního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba členů kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5.Diskuse
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Hlasování:
Pro: 7

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnou funkci starosty
Doplňující návrh: nebyl podán
Hlasování:
Pro: 7

*

*

proti:

0

zdržel se: 0

*

2. Volba starosty a místostarosty obce
Dosavadní starostka obce zahájila volbu starosty a místostarosty.

a) Návrh byl na tajnou volbu starosty a místostarosty
Doplňující návrh: nebyl podán
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
Hlasování:
Pro: 7

proti:

0

zdržel se: 0

b)Volba starosty obce
Proběhlo tajné hlasování a starostka obce sečetla hlasy a vyhlásila výsledek.
Marcela Zelená – 3 hlasy
Lenka Maršánová – 4 hlasy
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
Hlasování:
Pro: 7

proti:

0

zdržel se: 0

b)Volba starosty obce
Proběhlo tajné hlasování a starostka obce sečetla hlasy a vyhlásila výsledek.
Marcela Zelená – 3 hlasy
Lenka Maršánová – 4 hlasy
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Lenku Maršánovou a zároveň pověřuje novou starostku obce k jednání
s bankou.
c) Volba místostarosty obce
Nově zvolená starostka Lenka Maršánová, vyzvala zastupitele k volbě místostarosty obce.
Proběhlo tajné hlasování a starostka sečetla hlasy a vyhlásila výsledek.
Marcela Zelená – 3 hlasy
Lenka Pernová – 4 hlasy
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Lenku Pernovou
3.Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Starostka L. Maršánová podala návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru. Navrhla tři členy
kontrolního i finančního výboru
Doplňující návrh: nebyl podán
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování:
Pro:
7

proti:

0

zdržel se: 0

b) Pro volbu členů do finančního a kontrolního výboru byla starostkou obce navržena volba veřejná
Doplňující návrh: nebyl podán
Hlasování:
Pro:
7

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce odsouhlasuje veřejnou volbu členů do obou výborů
c)Volba předsedy finančního výboru
Starostka navrhla na předsedu finančního výboru Jaroslava Zeleného
Doplňující návrh: nebyl podán
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolní výboru Jaroslava Zeleného
Hlasování:
Pro:
6

proti:

0

zdržel se: 1

d) Volba předsedy kontrolního výboru
Starostka navrhla na předsedu kontrolního výboru Lenku Dankovou
Doplňující návrh: nebyl podán
Hlasování:
Pro:
1

proti:

6

zdržel se: 0

Doplňující návrh: na předsedu kontrolního výboru po nezvolení Lenky Dankové byla navržena Marcela Zelená
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Marcelu Zelenou
Hlasování:
Pro:
6

proti:

0

zdržel se: 1

e) Volba členů finančního výboru
Starostka navrhla Kláru Novickou a Tomáše Pelána
Doplňující návrh: nebyl podán
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Kláru Novickou a Tomáše Pelána
Hlasování:
Pro:
7

proti:

0

zdržel se: 0

f)Volba členů kontrolního výboru
Starostka navrhla na členy kontrolního výboru Lenku Dankovou a Jana Novotného
Doplňující návrh: nebyl podán

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Lenku Dankovou a Jana Novotného
Hlasování:
Pro:
6
proti: 0
zdržel se: 1
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zatupitelstva
a) Odměny členů zastupitelstva byly starostkou obce navrženy, aby byly ve stejné výši jako doposud: Starostka
– 14688 Kč, místostarostka – 12725 Kč, předseda výboru – 1340 Kč, člen výboru – 1030 Kč
Doplňující návrh: Marcela Zelená navrhovala snížení stávajících odměn všem na 80 % maximální výše.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce neschvaluje výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelsva pokrácených
podle návrhu na 80 % dosavadní výše, zůstávají ve stejné výši jako doposud
Hlasování:
Pro:
3

proti:

4

zdržel se: 0

b) Odměny vyplácené za Dohody o provedení práce
Do konce roku ponechat (od ledna nové, nebo najmout někoho jiného za jiné peníze).
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje odměny vyplácené na Dohody o provedení práce zůstanou do konce roku 2014 stejné.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 3

c) Pověření zastupování starostky místostarostkou
Zastupitelstvo projednalo variantu, že místostarostka může zastupovat starostku v případě její absence pro styk s
bankou
Usnesení č. 16
Místostarostka Lenka Pernová bude zastupovat starostku Lenku Maršánovou v případě její absence
pro styk s bankou
Hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

5. Diskuse
Bohumila Pípová zhodnotila roky strávené ve funkci starostky, připomněla, co se podařilo v obci realizovat
včetně finančních investic i výše získaných dotací. Nová starostka obce Lenka Maršánová poděkovala
odstupující starostce za velký kus vykonané práce během jejího starostování.
Řešila se také otázka správce webových stránek obce. Po panu Vičanovi by měl tuto funkci po domluvě převzít
Jaroslav Zelený.
Dále starostka obce vyzvala přítomné k uplatnění připomínek a k diskuzi.
Radek Zelený vznesl dotaz k zapůjčení obecního sálu ke konání soukromé akce. Jak uvedla starostka Lenka
Maršánová, bude mu odpovězeno do týdne, jestli to bude možné.
Závěrem starostka poděkovala zastupitelům a občanům za účast.
Další zasedání zastupitelstva obce bude 19. listopadu 2014 v 17.30 hodin na OÚ.
Ustavující zastupitelstvo obce starostka zakončila v 18 hodin.

Zápis byl sepsán dne 9. listopadu 2014

Usnesení:
Zapsal: Klára Novická
Ověřili: Jaroslav Zelený
Tomáš Pelán
Lenka Danková
Starosta obce:

Oprava chyb v Zápise z ustavujícího zasedání zastupitelů obce
ze dne 5.11.2014
Následující text byl projednán na jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2014 a bude přílohou, jak Zápisu ze
zasedání zastupitelstva obce č.3 ze dne 16.12.2014 , tak bude přiložen k Zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce č. 1 ze dne 5.11.2014.
1) Zastupitelstvo se shodlo na opravě chyby v psaní v Zápise z ustavující schůze č. 1 ze dne 5.11.2014
v usnesení č.10. Dohodlo se na novém znění tohoto usnesení, které zní:
c)Volba předsedy finančního výboru
Starostka navrhla na předsedu finančního výboru Jaroslava Zeleného
Doplňující návrh: nebyl podán
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Jaroslava Zeleného
Hlasování:
Pro:
6
proti: 0
zdržel se: 1
2) Zastupitelstvo se shodlo na opravě chyby při kopírování zápisu do programu MUNIS v Zápise z ustavující
schůze č. 1 ze dne 5.11.2014. Níže je šedě podbarven text, na kterém se zastupitelstvo shodlo, že se ze zápisu ze
dne 5.11.2014 vypouští. Z následujícího vyplývá, že usnesení č.5 nebude součástí zápisu ze dne 5.11.2014 a toto
číslo v opraveném zápise bude vynecháno a po usnesení č.4 bude následovat usnesení č.6.
a) Návrh byl na tajnou volbu starosty a místostarosty
Doplňující návrh: nebyl podán
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
b)Volba starosty obce
Proběhlo tajné hlasování a starostka obce sečetla hlasy a vyhlásila výsledek.
Marcela Zelená – 3 hlasy
Lenka Maršánová – 4 hlasy
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
Hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
b)Volba starosty obce

Proběhlo tajné hlasování a starostka obce sečetla hlasy a vyhlásila výsledek.
Marcela Zelená – 3 hlasy
Lenka Maršánová – 4 hlasy
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Lenku Maršánovou a zároveň pověřuje novou starostku obce k jednání
s bankou.
3) Zastupitelstvo se shodlo na doplnění bodu č. 4 a usnesení č.14. Doplněná část je podbarvena šedě. Na
ustavujícím zasedání nebyla řečena odměna pro funkci člena výboru, který není zastupitelem. Vzhledem k tomu,
že bylo řečeno, že odměny budou zachovány ve stávající výši, měli zastupitelé dojem, že se pro tuto funkci
schválila odměna 0 Kč, která byla za stejnou funkci pobírána i v minulém volebním období. Toto ale musí být
uvedeno v zápise, proto se zastupitelstvo dohodlo na novém znění bodu č. 4 a usnesení č.14, které nyní zní:
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zatupitelstva
a) Odměny členů zastupitelstva byly starostkou obce navrženy, aby byly ve stejné výši jako doposud: Starostka
– 14688 Kč, místostarostka – 12725 Kč, předseda výboru – 1340 Kč, člen výboru – 1030 Kč, člen výboru, který
není zastupitel – 0 Kč
Doplňující návrh: Marcela Zelená navrhovala snížení stávajících odměn všem na 80 % maximální výše.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce neschvaluje výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva pokrácených
podle návrhu na 80 % dosavadní výše, zůstávají ve stejné výši jako doposud
Hlasování:
Pro:
3
proti: 4
zdržel se: 0

