Obec Osek

Zastupitelstvo obce Osek

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Osek,
konaného dne 1. 11. 2018, od 18.00 hodin
1. Zahájení a složení slibu
Zasedání Zastupitelstva obce Osek bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním starostou obce Osek
panem Jaroslavou Peroutkou (dále jako ,,předsedající?).
Předsedající 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 ?hůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, ?hma uplynula dne 19. října 2018
v 16,00 hodin, žádný návrh nebyl podán. Inforínace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Osek zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 24. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".

Dále konstatoval, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomných členů zastupitelstva 1l
(z celkového počtu 11 všech člerrů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné dle §
92 odst. 3 zákona o obcích.

Dále předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu dle § 55 zákona č. 491/2001 sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.

Při složení slibu bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o

obcích ,,Slibuji vérnost České republice. SlibujÍ na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky"
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení pronesením slova ,,slibuji? a
podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2. Určení ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl jako ověřovatele paní Ing. Evu Dudlovou a pana Josefa Švarce, za
zapisovatele paní Petru Novou. K navrženému určenf ověřovatelů a zapisovatele otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, předsedajícf uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Evu Dudlovou a pana

Josefa Švarce a jako zapisovatele paní Petru Novou.
O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 61/18 bylo přijato všemi 11 hlasy.
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3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, jak byl vyvěšen na úřední desce v tomto
zněnÍ :

1) Zahájení a složení slibu
2) Určení ověřovatelů zápisu
3) Schválenf programu
4) Volba starosty a místostarosty

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výbom
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 výbom
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcf neuvolněných členů zastupitelstva
7) Přehled přijatých usnesení
Dále sdělil, že navrhuje vypustit bod 4) b - určení způsobu volby starosty a místostarosty s tím, že
hlasování bude veřejné a otevřel rozpravu ke schválení programu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Předsedající uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na toto usnesení

Zastupitelstvo obce Osek schvaluje program ustavujícího zasedání svyjmutím bodu 4)b
urěení způsobu volby starosty a místostarosty.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 62/ 18 bylo přijato všemi 11 hlasy.

4. Volba starosty a místostarosty

a) urěení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění

Předsedající navrhl, aby uvolněná funkce byla pro výkon starosty, jako tomu bylo dosud a otevřel
ktomuto bodu rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Předsedající uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Osek v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
O návrh usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 63/ 18 bylo přijato všemi 11 hlasy.
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b) určení způsobu volby starosty a místostarosty - bod byl vypuštěn z programu
c) volba starosty
Předsedající požádal zastupitele kpodání návrhu na funkci starosty a otevřel ktomuto bodu
rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že navrhuje jako starostu pana Jaroslava
Peroutku a sdělil, že se dosavadní starosta osvědčil ve funkci víc než dobře a proto ho navrhuje.
Rozprava byla ukončena a byl vyhlášen návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek volí starostu pana Jaroslava Peroutku.
O návrhu bylo hlasováno a usnesení číslo 64/ 18 bylo přijato deseti hlasy, nehlasoval pan Peroutka.

d) volba místostarosty
Starosta požádal zastupitele k podání návrhu na funkci místostarosty a otevřel k tomuto bodu
rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil pan JUDr. Čelechovský a sdělil, že by měla být zastoupena někým i část
Vitinka, proto navrhuje jako místostarostu paní Výbornou.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek volí místostarostku paní Jaroslavu Výbornou.

O náwhu usnesení bylo hlasováno a usnesenf číslo 65/18 bylo přijato všemi deseti hlasy,
nehlasovala paní Výborná.

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu ělenů finančního a kontrolního výboru
Úvodem tohoto bodu starosta informoval o povimiosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], nebot' 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), přičernž 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 výb'oru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta nawhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít pět členů a otevřel k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta
uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Osek zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 66/18 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.
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b) volba předsedy finaněního výboru
Starosta sdělil, že za předsedu finančního výboru navrhuje pana Ing. Miloslava Oliberiuse a otevřel
rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek volí předsedu finančního výboru pana Ing. Miloslava Oliberiuse.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 67/18 bylo přijato deseti hlasy, nehlasoval pan
Ing. Oliberius.

c) volba předsedy kontrolního výboru

Starosta sdělil, že za předsedu kontrolního výboru navrhuje pana JUDr. Čelechovského a otevřel
rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil JUDr. Čelechovský a požádal zastupitele o to, zda bude nebo nebude
z hlasování vyloučen. Pan Sinkule navrhl, aby nebyl z hlasování vyloučen.
Starosta navrhl usnesení

Zastupitelstvo obce nevylučuje pana JUDr. Čelechovského z projednání a hlasování tohoto
bodu.

O návrhu bylo hlasováno a usnesení čfslo 68/18 bylo přijato 10 hlasy. Pan JUDr. Čelechovský
nehlasoval.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce Osek volí předsedu kontrolního výboru pana JUDr. Michala
Čelechovského.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesenf číslo 69/18 bylo přijato všemi jedenácti hlasy.

d) volba ělenů finančního výboru
Starosta sdělil, že za členy finančního výbom navrhuje paní Ing. Marii Košařovou, Ing. Milenu
Novou, Renatu Hereitovou a Janu Oliberiusovou. Sdělil, že členové s navržením souhlasí a otevřel
rozpravu.

Do rozpravy se přihlásil starosta a sdělil, že členové v tomto složení již v minulém období odváděli
dobrou činnost.

Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru ve složení:
Ing. Marie Košařová, Ing. Milena Nová, Renata Hereitová a Jana Oliberiusová.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 70/18 bylo přijato jedenácti hlasy.
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e) volba členů kontrolního výboru
Starosta sdělil, že za členy kontrolního výboru navrhuje pana Ing. Jana Kozla, pana Romana
Bystřického, pana Michala Sinkuleho a pana Slavomíra Zoubeleho ml. a otevřel rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta uzavřel rozpravu a vyhlásil návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru ve složení:
Ing. Jan Kozel, Roman Bystřický, Michal Sinkule a Slavomír Zoubele ml.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 71/18 bylo přijato devíti hlasy, nehlasovali pan
Sinkule a pan Bystřický.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta sdělil, že návrh odměn zastupitelé obdrželi a vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Starosta ukončil rozpravu a navrhl tato usnesení
Zastupitelstvo obce Osek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 600,- Kč měsíčně.
Zastupiteli, který je členem kontrolního nebo finaněního výboru, se odměna navyšuje o 200,Kč, tj. na 800 Kě. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 72/18 bylo přijato jedenácti hlasy.
Zastupitelstvo obce Osek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
16.500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 73/18 bylo přijato deseti hlasy, nehlasovala
paní Výborná.
Zastupitelstvo obce Osek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru v celkové výši 1.300,Kč měsíčně, ěástka se skládá z části 600,- Kč za výkon neuvolněného zastupitele obce a 700,Kč za výkon předsedy výboru. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru.
O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 74/18 bylo přijato jedenácti hlasy.
Zastupitelstvo obce Osek v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy komise pro občanské záležitosti v celkové výši 2.000,- Kč
měsíčně, částka se skládá z části 600,- Kč za výkon neuvolněného zastupitele obce a 1.400,Kč za výkon předsedy komise pro občanské záležitosti. Odměna bude poskytována od 1. 1l.
2018.

O návrhu usnesení bylo hlasováno a usnesení číslo 75/18 bylo přijato deseti hlasy, nehlasovala
paní Ing. Dudlová.
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7. Přehled přijatých usnesení
Starosta sdělil, že přijata byla usnesení od čísla 61/18 do čísla 75/18, tj. 15 usnesení.

Starosta poděkoval za důvěm jak zastupitelům, tak voličům a sdělil, že věří, že spolupráce bude
dobrá, a že se bude snažit, aby se občanům v naší obci lépe žilo.
Starosta zasedání zastupitelstva obce ukončil 18.30 hodin.

Zapsala: Petra Nová
Dne: 2. 1l. 2018
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Ing. Eva Dudlová
ověřovatel zápisu
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Josef Švarc
ověřovatel zápisu
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Jaroslav Peroutka
starosta
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Jarqslava Výborná
řnÍstostarosta
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