Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 8. listopadu 2010, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov bylo zahájeno v 18:00hodin
dosavadním starostou obce Vítězslavem Blažkem (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,
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta
uplynula dne 29. 10. 2010, žádný návrh nebyl podán.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 14 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Složení slibu členy zastupitelstva obce
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.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající vyzval nejstaršího člena
zastupitelstva, aby přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o
obcích a vyzval jmenovitě přítomné ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moučkovou a pana
Břízu a zapisovatelem pana Bělohlavého. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovateli zápisu paní
Moučkovou a pana Břízu a zapisovatelem zápisu pana Bělohlavého.
Výsledek hlasování: Pro13, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno

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 Chotíkov schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:
I. Volba starosty a místostarosty(ů) a členů rady obce:
a) určení počtu místostarosty(ů) a členů rady obce
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty(ů)
d) volba starosty
e) volba místostarosty(ů)
f) volba zbývajících členů rady

II. 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
III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
IV.Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod I volba starosty a místostarosty a členů rady obce
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo dva místostarosty. Dále
navrhl, aby rada obce byla pětičlenná. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov schválilo zvolení dvou místostarostů a
pětičlenné rady obce, s tím, že starosta a místostarostové jsou vždy
členy rady obce
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána
jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly

vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo
sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Určení způsobu volby starosty a místostarosty a rady obce
Předsedající přednesl návrh na volbu starosty a místostarostů a rady
obce veřejným hlasováním. Dále požádal zastupitele, zda má někdo
jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov souhlasí s veřejnou volbou starosty a
místostarostů a rady obce
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Volba starosty a místostarosty a členů rady obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p.
Vladimír Čechura navrhl zvolit do funkce starosty pana Vítězslava
Blažka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí starostou pana Vítězslava Blažka
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání
Starosta obce přednesl návrh na zvolení do funkce místostarostů
pana Tomáše Bělohlavého a p. Michala Sedleckého. Dále vyzval
ostatní členy zastupitelstva k podávání vlastních návrhů. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Člen zastupitelstva p. Reiniger dal protinávrh na zvolení do funkce
místostarostů pana Jelaniho a paní Moučkovou.
Výsledek hlasování pro p. Jelaniho: Pro 6 Proti 8 Zdrželi se 0
Výsledek hlasování pro pí. Moučkovou: Pro 5 Proti 8 Zdrželi se 1
Protinávrh nebyl schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí místostarostou pana Tomáše
Bělohlavého a p. Michala Sedleckého
Výsledek hlasování pro p. Bělohlavého: Pro 9 Proti 2 Zdrželi se 3
Výsledek hlasování pro p. Sedleckého: Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Starosta přednesl návrh na zvolení zbývajících dvou členů Rady obce
Chotíkov a to ve složení pan Vladimír Čechura , paní Marcela
Forman. Poté vyzval zastupitele k podávání vlastních návrhů.

Člen zastupitelstva sl. Zethamlová dala protinávrh na zvolení členů
rady obce pana Jelaniho a paní Moučkovou.
Výsledek hlasování pro p. Jelaniho: Pro 6 Proti 8 Zdrželi se 0
Výsledek hlasování pro pí. Moučkovou: Pro 5 Proti 8 Zdrželi se 1
Protinávrh nebyl schválen.

Člen zastupitelstva p. Havel dal návrh na volbu pouze čtyř členů rady
obce na tomto zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 8 Zdrželi se 0
Návrh nebyl schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí zbývajícími členy rady obce p.,
Vladimíra Čechuru a pí Marcelu Forman.
Výsledek hlasování pro p. Čechuru:Pro 8 Proti 3 Zdrželi se 3
Výsledek hlasování pro pí. Forman: Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

BOD II. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Starosta informoval o povinnosti zastupitelstva zřídit finanční a
kontrolní výbory, jejichž mandát zanikl spolu se zánikem původního
zastupitelstva a navrhl zřízení těchto výborů v souladu s § 117
odst.2pís.i) zákona o obcích. Dále navrhl, aby finanční výbor byl
tříčlenný a kontrolní výbor pětičlenný. Před hlasováním byla otevřena
k tomuto tématu diskuze.
Člen zastupitelstva pí. Moučková dala protinávrh na zřízení
pětičlenného finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 8 Zdrželi se 0
Návrh nebyl schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov zřizuje tříčlenný finanční výbor a
pětičlenný kontrolní výbor.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 6 Zdrželi 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

Volba předsedy finančního výboru:
Starosta navrhl na funkci předsedy finančního výboru pana Vladimíra
Čechuru a dále vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Chotíkov volí předsedou finančního výboru
pana Vladimíra Čechuru
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č.10 bylo schváleno

Volba předsedy kontrolního výboru:
Pan Jelani navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru pana Jana
Havla a starosta vyzval členy zastupitelstva k podání dalších návrhů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí pana Jana Havla předsedou
kontrolního výboru
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno

Volba členů finančního a kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
finančního výboru a kontrolního výboru. Byly podány následující
návrhy: Předseda finančního výboru p. Čechura navrhl za členy
finančního výboru sl. Evu Hirschfeldovou a p. Zdeňka Hlaváčka p.
Vítězslav Blažek navrhl za členy kontrolního výboru p. Jaroslava
Kepku, p. Zdeňka Břízu, p. Jana Havla a sl. Věru Zeithamlovou.

Člen zastupitelstva pí. Moučková dala protinávrh na zvolení členů
finančního výboru pana Jelaniho a pana Reinigera.
Výsledek hlasování pro p. Jelaniho: Pro 5 Proti 7 Zdrželi se 2
Výsledek hlasování pro p. Reinigera: Pro 5 Proti 8 Zdrželi se1
Protinávrh nebyl schválen.
Člen zastupitelstva p. Havel dal protinávrh na zvolení člena finančního
výboru pana Šefla.
Výsledek hlasování pro p. Šefla: Pro 6 Proti 8 Zdrželi se 0
Protinávrh nebyl schválen.
Člen zastupitelstva p. Havel dal protinávrh na zvolení členů
kontrolního výboru pana Kepku, pana Břízu, pana Jelaniho a paní
Forman.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí za členy finančního výboru
sl. Evu Hirschveldovou a p. Zdeňka Hlaváčka
Výsledek hlasování sl. Hirschveldovou: Pro 8 Proti 6 Zdrželi se 0
Výsledek hlasování p. Hlaváček: Pro 12 Proti 1 Zdrželi se 1
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov volí za členy kontrolního výboru p.
Jaroslava Kepku, p. Zdeňka Břízu, pí. Marcelu Forman a p. Timura
Jelaniho

Výsledek hlasování p. Kepka: Pro 12 Proti 1 Zdrželi se 1
Výsledek hlasování p. Bříza: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
Výsledek hlasování p. Jelani: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1
Výsledek hlasování pí. Forman: Pro 9 Proti 1 Zdrželi se 4
Usnesení č. 13 bylo schváleno

Bod III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna ve výši:
- Místostarosta obce ………………………… 6000,- Kč
- Předseda výboru
- Člen rady obce

……….………………

1300,- Kč

………………………..

1840,- Kč

- Předseda odborné komise……………...…

1300,- Kč

- Člen výboru ……………..…………………….. 1060,- Kč
- Člen odborné komise……….……………….. 1060,- Kč
- Zastupitel ………………………………………..

540,-Kč

- Dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst.3
písm.b) zákona určilo, že v případě souběhu odměn za výkon
funkce neuvolněným členem zastupitelstva bude poskytována
odměna za výkon každé funkce, za níž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží odměna. Odměna výše uvedeným

funkcionářům bude poskytována ode dne zvolení do funkce,
případně jmenování Radou obce Chotíkov do komisí jí
jmenovaných. Odměna ve stejné výši bude poskytována i
členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva

Člen zastupitelstva pí. Moučková dala protinávrh na bezplatný výkon
neuvolněných členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 6 Zdrželi se 2
Protinávrh nebyl schválen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v souladu s zákonem o obcích stanoví
neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny ve výši:
- Místostarosta obce …………………………… 6000,- Kč
- Předseda výboru

………..………………

1300,- Kč

- Člen rady obce

………...……………..

1840,- Kč

- Předseda odborné komise…………………

1300,- Kč

- Člen výboru …………………………..……….. 1060,- Kč
- Člen odborné komise…………..…………….. 1060,- Kč
- Zastupitel ………………………………………..

540,-Kč

Dále schvaluje, že v případě souběhu odměn za výkon funkce
neuvolněným členem zastupitelstva bude poskytována odměna za
výkon každé funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
odměna. Tato odměna bude poskytována i členům komisí, kteří

nejsou členy zastupitelstva obce. Odměny budou poskytovány ode
dne zvolení do funkce, příp. komisí zřizovaných radou ode dne
rozhodnutí Rady obce Chotíkov.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 5 Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Bod IV. Diskuze

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hodin

