Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 2.11.2018, od 19:00 hodin.

Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 19,00 hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Pechátem (dále
jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 13. členů zastupitelstva (z celkového počtu všech
15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Vítězslava Blažka a Magdalenu
Chottovou Dvořákovou a zapisovatelem Jitku Řípovou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovateli zápisu Vítězslava Blažka a paní
Magdalenu Chottovou Dvořákovou a zapisovatelem Jitku Řípovou.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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 nejstarší člen zastupitelstva, pan Vítězslav Blažek,
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
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svědomitě, v zájmu obce Chotíkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ Předsedající pak jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu na
připraveném archu s textem slibu (příloha č. 3). Současně s tím bylo zastupitelům
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Chotíkov.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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:
1.
Zpráva o činnosti RO.
2.
Volba starosty a místostarosty(ů).
a)
Určení počtu místostarostů.
b)
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
c)
Volba starosty.
d)
Volba místostarosty(ů).
e)
Volba zbývajících členů rady.
3.
Zřízení finančního a kontrolního výboru.
a)
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.
b)
Volba předsedy finančního výboru.
c)
Volba členů finančního výboru.
d)
Volba předsedy kontrolního výboru.
e)
Volba členů kontrolního výboru.
4.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva.
5.
Diskuse.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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1.
Zpráva o činnosti RO.
Předsedající seznámil přítomné s činností rady obce od posledního veřejného
zasedání zastupitelstva 2o.9.2018. P. Blažek se dotázal, proč došlo ke zpoždění
termínu dokončení rekonstrukce ZŠ. Starosta sdělil, že dodavatel byl vyzván, aby
upřesnil důvody zpoždění. Dále se p. Blažek dotázal na to, proč obci nebyla
poskytnuta dotace na opravu hráze rybníka Strženka. Předsedající vysvětlil, že p.
Moučkové bylo usnesením rady obce č. 6 dne 28.8.2017 uloženo zajistit
projektovou dokumentaci na opravu hráze rybníka. Vždy, když obec zadává
zpracování projektové dokumentace, je současně s tím požadováno zajištění
stavebního povolení projektantem. Projektant, který zpracovával projektovou
dokumentaci, dle jeho vyjádření, paní Moučkové nabízel, že zajistí vydání
stavebního povolení. Paní Moučková však toto výslovně odmítla. Nebylo tedy
zajištěno stavební povolení, které je nutné k realizaci celé akce dle rozhodnutí
MěÚ Nýřany, a z tohoto důvodu také nebylo možné podepsat smlouvu o dotaci
s Plzeňským krajem, když podmínkou pro udělení dotace bylo právě vydání
stavebního povolení.
2.
Volba starosty a místostarosty(ů)
a)

Určení počtu místostarostů:

Zastupitelka p. Chottová Dvořáková navrhla, aby zastupitelstvo volilo dva
místostarosty.
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:
Zastupitelstvo obce Chotíkov schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se0 .
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
b)

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:

Zastupitel p. Dlouhý navrhl, aby zastupitel byl uvolněn pouze pro výkon funkce
starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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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 uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
c)

Volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Nebyly podány žádné návrhy.
Zastupitel p. Blažek navrhl ukončit dnešní zasedání s tím, že bude v nejbližší době
nové ustavující zasedání zastupitelstva, a to z toho důvodu, že dosud nedošlo ke
shodě na osobě, která by vykonávala funkci starosty.
Předsedající nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukončuje dnešní program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání v 19.55 hod.
Zapisovatel:
Jitka Řípová

dne 12.11.2018

podepsáno

Ověřovatelé:
Vítězslav Blažek

dne 13.11.2018

podepsáno

Magdalena Chottová Dvořáková dne 12.11.2018

podepsáno

Starosta:
Miroslav Pechát

podepsáno

dne 12.11.2018

Přílohy :
1)
Prezenční listina.
2)
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání.
3)
Doklad o složení slibu zastupitele.
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