Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 17/10 a usnesení zastupitelstva Obce Čakov ze dne 10. 11. 2010
Místo konání : OÚ Čakov
Přítomni: stávající starosta - Ing. Ladislav Prener ,
zastupitelé – Jabůrková Jana, Borovka Jan, Ing. Petrách Filip, Ing. Vlk
Milan, Ing. Šišpelová Lenka, Postl Jiří, Bc. Dušák Jan
hosté: Mgr. Radek Tušl, Jan Sládek
Omluven:
Začátek: 18.00 hodin
Projednáno :
1. Ing. Ladislav Prener vyzval nově zvolené zastupitele k dohodě na předsedajícím
ustavujícího zasedání. Zastupitelstvo se dohodlo, ţe předsedajícím bude stavájící
starosta Ing. Ladislav Prener.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
Předsedající přivítal přítomné a konstatoval , ţe je přítomno všech sedm nově
zvolených zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné.
2. Zastupitelé se dohodli, ţe zapisovatelem bude Ing. Filip Petrách a ověřovateli zápisu
jsou zbývající přítomní členové zastupitelstva mimo předsedajícího. Tento postup
bude uplatňován i na všech následných zasedáních zastupitelstva obce.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
3. Zastupitelstvo provedlo kontrolu všech sedmi osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce a konstatuje, ţe tato osvědčení jsou platná.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
4. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení 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). Sloţení slibu proběhlo tak, ţe
předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu s textem slibu.
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. Text slibu
s podpisy zastupitelů je přílohou č. 1 zápisu č.17/10 usnesení zastupitelstva ze dne
10.11.2010.
5. Předsedající seznámil přítomné se zveřejněným programem jednání a předloţil návrh
na doplnění programu jednání:
zveřejněný program jednání:
 Určení předsedajícího
 Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 Kontrola osvědčení všech členů zastupitelstva o zvolení zastupitelem
 Sloţení slibu členů zastupitelstva
 Navrţení a schválení programu jednání
 Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
 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
 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
 Projednání návrhu rozpočtového provizoria na rok 2011
 Diskuse



6.

7.
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doplnění programu jednání:
ţádost MŠ Čakov o navýšení rozpočtu neinvestičních prostředků
určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Obce
Čakov
Předsedající vyzval zastupitelstvo k hlasování o programu jednání včetně bodů
doplněných do programu jednání. Zastupitelstvo výše uvedený program na pořad
ustavujícího jednání schvaluje.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
Předsedající navrhl zastupitelstvu jednat o počtu místostarostů. Zastupitelstvo se
dohodlo, ţe se bude volit jeden místostarosta
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
Předsedající podal informace o náleţitostech výkonu uvolněné či neuvolněné funkce
starosty, místostarosty a zastupitelů. Zastupitelstvo rozhodlo, ţe starosta bude svou
funkci vykonávat jako neuvolněný, místostarosta bude svou funkci vykonávat jako
neuvolněný a ostatní členové zastupitelstva, předsedové i členové výborů budou své
funkce vykonávat jako neuvolnění.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
Způsob volby starosty a místostarosty. Předsedající konstatoval, ţe 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 připravených obálek a hlasovací
urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umoţněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Člen zastupitelstva Jiří Postl podal
návrh na tajné hlasování. Předsedající dal hlasovat o návrhu na tajné hlasování.
Pro : 1 Proti : 5 Zdrţel se : 1
Zastupitelstvo rozhodlo o veřejném způsobu hlasování.
Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvoleni,
případně po nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: člen zastupitelstva Jan Borovka navrhl zvolit do funkce
starosty Ing. Lenku Šišpelovou, člen zastupitelstva Bc. Jan Dušák navrhl zvolit do
funkce starosty Ing. Filipa Petrácha. Navrţení kandidáti kandidaturu přijímají.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrţených kandidátů na starostu obce dle
postupu zvoleného v bodě 8. Předsedající vyzval zastupitelstvo k veřejné volbě o
kandidátech jak byli navrţeni, tzn. první Ing. Lenka Šišpelová, druhý Ing. Filip
Petrách. Na základě výsledku veřejného hlasování se vyslovilo pro prvního kandidáta
Ing. Lenku Šišpelovou 5 zastupitelů a pro druhého kandidáta Ing. Filipa Petrácha byli
2 zastupitelé.
Zvolena starostkou obce pro volební období 2010 – 2014 byla Ing. Lenka Šišpelová
nar. 27.9.1975 , bytem Čakov 3, která funkci neuvolněného starosty obce přijímá.

10. Po zvolení starosty se zastupitelstvo shodlo, ţe ve vedení schůze jako předsedající
bude pokračovat Ing. Ladislav Prener.
Pro: 7 Proti: 0 Zdrţel se: 0
11. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty :
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Po proběhlé diskusi byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Lenka
Šišpelová navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Milana Vlka.
Navrţený kandidát kandidaturu přijímá.
Zastupitelstvo provedlo veřejnou volbu navrţeného kandidáta na místostarostu obce
dle postupu zvoleného v bodě 8. Předsedající vyzval zastupitelstvo k veřejné volbě o
navrţeném kandidátu.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrţel se: 2
Na základě výsledků oznámených předsedajícím byl zvolen místostarostou obce pro
volební období 2010 – 2014 Ing. Milan Vlk, nar. 13.10.1964, bytem Čakov 14, který
funkci místostarosty obce přijímá jako funkci neuvolněnou.
12. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o
obcích), přičemţ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelé i jiné osoby, pouze
předsedou výboru můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůţe být starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemţ kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
13. K volbě předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů proběhla rozprava a
byly podány informace k jejich činnosti a zastupitelé se dohodli, ţe volba předsedů a
členů obou výborů proběhne na některém z dalších zasedání zastupitelstva.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
14. Zastupitelé se dohodli, ţe rozhodnutí o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva
bude provedeno na dalším zasedání, s výjimkou neuvolněné starostky, jíţ byla po
rozpravě odsouhlasena částka 13 050 Kč dle přílohy č.1 zákona 37/2003 Sb. v platném
znění. Odměna je poskytována od 11.11.2010.
Pro : 6 Proti : 0 Zdrţel se : 1
15. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na hospodaření obce v prvním čtvrtletí roku 2011
dle rozpočtového provizoria následovně: výdaje leden 2011 – 500.000 Kč, výdaje
únor 2011 – 500.000 Kč, výdaje březen 2011 - 500.000 Kč. Výdaje prvního čtvrtletí
roku 2011 činí celkem 1.500.000 Kč. Zastupitelstvo ukládá starostce zveřejnit návrh
rozpočtového provizoria dle zákona.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0

16. Zastupitelstvo projednalo ţádost MŠ Čakov o navýšení rozpočtu neinvestičních
prostředků ve výši 20 000 Kč. Po rozpravě bylo provedeno hlasování a ţádost byla
schválena.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0
17. Zastupitelstvo s ohledem na znění zákona 183/2006 Sb. § 188 odst. 1) určuje
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Obce
Čakov dle § 47 odst. 1), § 47 odst. 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) stavebního zákona
místostarostu obce Ing. Milana Vlka.
Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0

Konec:

21.30

Zapisovatel : Ing. Filip Petrách
Zasedání řídil : Ing. Ladislav Prener
Ověřovatelé:

Ing. Milan Vlk
Ing. Lenka Šišpelová
Bc. Jan Dušák
Jan Borovka
Jana Jabůrková
Jiří Postl
Ing. Filip Petrách

