Zápis č. 7/2018
z ustavující schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 31. 10. 2018
od 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Citice

Program:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Jednací řád
6. Funkce starosty – uvolněná funkce
7. Volba starosty
8. Funkce místostarosty – neuvolněná funkce
9. Volba místostarosty
10. Volba předsedů a členů výborů a komisí
11. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce
12. Diskuse
13. Závěr

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 11 členů
Ustavující schůzi Zastupitelstva obce Citice zahájil pan Josef Sháněl.
Nově zvoleným zastupitelům byla předána Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce Citice.
Všichni členové ZO složili slib dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a tento slib potvrdili
podpisem - viz příloha č. l.
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Radka Hoška a Zdeňka Macha a
zapisovatelem Ivanu Pittermannovou.

Usnesení zastupitelstva obce:
Schválení programu
usnesení č. 70/2018
předkládá: p. Sháněl
Pan Sháněl předložil program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.

Jednací řád
usnesení č. 71/2018
předkládá: p. Sháněl
Členové zastupitelstva obce vzali na vědomí jednací řád. Do doby schválení nového jednacího
řádu zůstává v platnosti stávající.
Předložený návrh byl vzat na vědomí.
Funkce starosty-uvolněná funkce
usnesení č. 72/2018
předkládá: p. Sháněl
Pan Sháněl navrhl funkci starosty-uvolněná funkce.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Funkce místostarosty-neuvolněná funkce
usnesení č. 73/2018
předkládá: p. Sháněl
Pan Sháněl navrhl funkci místostarosty-neuvolněná funkce.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Volba starosty na funkční období 2018-2022
usnesení č. 74/2018
předkládá: p. Sháněl
Starosta navrhl do funkce starosty p. Josefa Sháněla.
Ing. Beránek předložil protinávrh a navrhl do funkce starosty p. Václava Macha.
Do funkce starosty obce Citice pro období 2018-2022 byl zvolen p. Václav Mach.
Předložený protinávrh byl přijat: 8 pro, 3 se zdrželi.
Po zvolení starosty převzal starosta p. Václav Mach vedení schůze.
Volba místostarosty na funkční období 2018-2022
usnesení č. 75/2018
předkládá: p. Václav Mach
Pan Mach navrhl do funkce místostarosty Ing. Petra Beránka.
Pan Sháněl předložil protinávrh a navrhl do funkce místostarosty Ing. Radka Hoška.
Předložený protinávrh nebyl přijat: 3 pro, 7 proti, 1 se zdržel.
Do funkce místostarosty obce Citice pro období 2018-2022 byl zvolen Ing. Petr Beránek.
Předložený návrh byl přijat: 6 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Volba předsedy a členů finančního výboru
usnesení č. 76/2018
předkládá: p. Václav Mach
Finanční výbor bude tříčlenný. Předsedou bude člen ZO.
ZO projednalo a schválilo předložený návrh předsedy a členů finančního výboru:
předseda: Bc. Zdeněk Sopr
členové: Ing. Radek Hošek
MUDr. Petr Vilím
Předložený návrh byl přijat: 9 pro, 2 se zdrželi.
Volba předsedy a členů kontrolního výboru
usnesení č. 77/2018
předkládá: p. Václav Mach
Kontrolní výbor bude tříčlenný. Předsedou bude člen ZO.
ZO projednalo a schválilo předložený návrh předsedy a členů kontrolního výboru:
předseda: MUDr. Petr Vilím
členové: Ing. Vladimír Kohout
Bc. Zdeněk Sopr
Pan Sháněl předložil protinávrh na předsedu kontrolního výboru Ing. Vladimíra Kohouta.
Předložený protinávrh nebyl přijat: 3 pro, 6 proti, 2 se zdrželi.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.
Schválení volby předsedů a členů komisí
usnesení č. 78/2018
předkládá: p Václav Mach
ZO projednalo schválení předsedů a členů komisí na ustavující schůzi.
Předložený návrh nebyl přijat: 4 pro, 7 proti.
Volba byla odložena na příští jednání ZO.
Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
usnesení č. 79/2018
předkládá: p. Václav Mach
ZO schválilo v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona obcích stanoví odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta – 7 510,- Kč
předseda výboru nebo komise – 1 060,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 280,- Kč.
Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1.11.2018.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.

Rozpočtové opatření obce č. 7/2018
usnesení č. 80/2018
předkládá: p. Václav Mach
ZO projednalo a schválilo „Rozpočtové opatření obce č. 7/2018“ (příloha č. 3).
Celkové příjmy rozpočtového opatření obce č. 7/2018:
0,- Kč.
Celkové výdaje rozpočtového opatření obce č. 7/2018: 305 752,- Kč.
Předložený návrh byl přijat jednohlasně.

Diskuze:
Termín schůze ZO v Hlavně
předkládá: p. V.M.
Pan V.M. se zeptal na možnost konání schůze ZO v Hlavně. Starosta odpověděl, že schůze
ZO se bude konat v Hlavně1 x ročně.
Zápis zpracoval: Václav Mach, Ivana Pittermannová
Ověření provedli: Ing. Radek Hošek

p. Zdeněk Mach

….........................................................

.............................................................

Schůze skončena v 18,10 hodin.

………………………………….
Ing. Petr Beránek
místostarosta obce

………………………………………….
Václav Mach
starosta obce

