Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 6. listopadu 2014 od 18.00 hodin.

Přítomni:
členové zastupitelstva obce: Milan Bláha, Mgr. Veronika Rudolfová, Eliška Miksová, Bohumil
Škornička, Hana Kanizová, Kateřina Šejdová
ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu
Zapisovatel:

Mgr. Veronika Rudolfová

Ověřovatelé zápisu:

Bohumil Škornička a Hana Kanizová

Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18.00 hod. dosavadní starostka obce Mgr.Veronika Rudolfová, která přivítala
přítomné (dál jen „předsedající“).
Předsedající konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ust. § 91 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, kdy žádný návrh nebyl soudu
podán. Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Strenice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce.
Předsedající konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), tj. nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné. V souvislosti s tím konstatovala,
že před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2) zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva obce, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (viz ust. § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Mgr. Veronika Rudolfová odmítla složit slib člena zastupitelstva, a tím jí zanikl mandát člena zastupitelstva obce Strenice.
Předsedající vyzvala přítomnou náhradnici slečnu Kateřinu Šejdovou k přijetí mandátu zastupitelky obce Strenice. K.Šejdová
mandát přijala.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v ust. § 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 a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené
listině s textem slibu.

3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělila, že je zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:
p. Škornička
p. Kanizová
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu p.Škorničky a p.Kanizové.
Usnesení č. 1/2014:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Bohumila Škorničku a p.Hanu Kanizovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

4. Schválení programu
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení program zasedání, tak jak byl zveřejněn na pozvánce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy na doplnění programu. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Usnesení č. 2/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program dnešního zasedání zastupitelstva obce Strenice..
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

5. Volba starosty obce a místostarosty
a) Zastupitelé navrhli, aby nikdo z členů zastupitelstva nevykonával svou funkci jako uvolněný ve smyslu ust. § 71 odst.
1) zákona o obcích. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Usnesení č. 3/2014:
Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon žádné z funkcí nebude člen zastupitelstva obce uvolněn.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
b) Předsedající navrhla, aby volba starosty obce a místostarosty proběhla veřejným hlasováním (zvednutím ruky).
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 4/2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím ruky).
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
c) Volba starosty obce
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci starosty obce. Byl podán jediný návrh: do
funkce starosty obce zvolit pana Milana Bláhu. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na starostu obce
souhlas.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 5/2014:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou obce Strenice pana Milana
Bláhu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
d) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh: do
funkce místostarosty zvolit paní Elišku Miksovou. Navržený kandidát Eliška Miksová vyslovila se svou kandidaturou na
místostarostu souhlas. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 6/2014:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostkou obce Strenice paní Elišku
Miksovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

6. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru

a) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Předsedající informovala o povinnosti zřídit finanční výbor a kontrolní výbor (ust. § 117 odst. 2/ a § 84 odst. 2/ písm. l/
zákona o obcích). Zastupitelstvo obce určuje počet členů výborů, který musí být lichý, každý z těchto výborů musí být
nejméně tříčlenný (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích). Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce, členy
výboru mohou být členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby (§ 117 odst. 4/ zákona o obcích). Členy kontrolního
výboru ani finančního výboru nemohou být starosta obce, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z těchto výborů
bude mít tři členy. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 7/2014:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou tříčlenné.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán
následující návrh: do funkce předsedy finančního výboru zvolit pana Bohhumila Škorničku. Navržený kandidát vyslovil
se svou kandidaturou na předsedu finančního výboru souhlas. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 8/2014:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana Bohumila Škorničku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán
následující návrh: zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru slečnu Kateřinu Šejdovou. Navržený kandidát vyslovil
se svou kandidaturou na předsedu kontrolního výboru souhlas. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 9/2014:
Zastupitelstvo obce volí předsedkyní kontrolního výboru slečnu Kateřinu Šejdovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci členů finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: do funkce člena finančního výboru zvolit pana Martina Řezáče. Navržený kandidát vyslovil se svou
kandidaturou na člena finančního výboru souhlas. A do funkce člena finančního výboru zvolit paní Jiřinu Šejdovou.
Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na člena finančního výboru souhlas. K návrhům nebyly vzneseny
žádné protinávrhy.
Usnesení č. 10/2014:
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Martina Řezáče a paní Jiřinu Šejdovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci členů kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: do funkce člena kontrolního výboru zvolit pana Miroslava Miksu. Navržený kandidát vyslovil se svou
kandidaturou na člena kontrolního výboru souhlas. A do funkce člena kontrolního výboru zvolit pana Jaroslava
Hrubého. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na člena kontrolního výboru souhlas.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Usnesení č. 11/2014:
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Miroslava Miksu a pana Jaroslava Hrubého.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
a)
Předsedající seznámila přítomné se skutečností, že členům zastupitelstva obce, kteří nejsou pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněni, je možno poskytovat za výkon funkce měsíční odměnu a to v souladu s platnými právními
předpisy, konkrétně neřízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
(dále jen „NV“).
O výši měsíční odměny a data, od kdy bude poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Předsedající
informoval o maximálních možných výších měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v závislosti na
druhu funkcí, které vykonávají (výši odměny je možno stanovit od 0,-Kč do maximální výše):
starosta obce: dle § 2 odst. 2 NV až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty – tj. až do výše 18.020,-Kč
místostarosta: 7.509,-Kč (sl. 6 přílohy č. 1 NV) + příplatek 1.304,-Kč/100 obyv. (sl. 8 přílohy č. 1 NV)
předseda výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce (resp. starosty obce): 880,-Kč (sl. 10 přílohy č. 1 NV) +
příplatek 181,-Kč (sl. 13 přílohy č. 1 NV)
člen zastupitelstva obce: 280,-Kč (sl. 12 přílohy č. 1 NV) + příplatek 181,-Kč (sl. 13 přílohy č. 1 NV)
Usnesení č. 12/2014:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 72 a 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce:
Měsíční odměna:
Starosta obce 10.000,- Kč
Místostarostka obce 5.000,- Kč
Předseda finančního výboru 1.000,- Kč
Předseda kontrolního výboru 1.000,- Kč
Člen zastupitelstva obce 450,- Kč
Odměna za výkon funkcí bude poskytována měsíčně ode dne zvolení do funkce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
8. Diskuse
Diskuse probíhala všeobecná ke každému bodu v průběhu jednání.

9. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 19.00 hod.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce a ostatních přítomných
Příloha č. 2 - Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Tento zápis byl vyhotoven dne 10. listopadu 2014

Zapisovatel:

Mgr. Veronika Rudolfová

dne 10.11.2014 _______________________

Ověřovatelé:

Bohumil Škornička

dne 10.11.2014 _______________________

Hana Kanizová

dne 10.11.2014 _______________________

Milan Bláha

dne 10.11.2014 _______________________

Starosta obce:

