ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE KONANÉHO
DNE 1.11.2018
č. 8/2018
Datum a čas konání:
1.11.2018 17.00 hod.
Místo konání:
obecní úřad Nevratice
Přítomní členové nového zastupitelstva: Patrik Petráček, Martin Vlášek, Vratislav Válek, Robert
Koudela, Lukáš Buben, Daniel Jirsa, Renata Volencová
Dosavadní starostka Ing. Jitka Koubková

PROGRAM:

a)
b)
c)
d)

1) Zahájení
2) Složení slibu zastupitelů
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty
Volba místostarosty
6) 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
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva
8) Různé
9) Diskuze
10)Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 17.10 hodin dosavadní starostkou obce Ing.
Jitkou Koubkovou, která zastupitelstvu předsedala do zvolení nového starosty. Po zvolení předává
vedení schůze nově zvolenému starostovi.(dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Dosavadní starostka Ing. Jitka Koubková dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č.1) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

~1 ~

Ad 2) Složení slibu členy zastupitelstva
Dosavadní starostka v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starostka přečetla slib stanovený v § 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 Nevratice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Ad 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Člen zastupitelstva Lukáš Buben navrhl ověřovatele zápisu pana Martina Vláška a pana Roberta
Koudelu a zapisovatelem pana Patrika Petráčka. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Nevratice určuje ověřovateli zápisu pana Martina Vláška a pana Roberta
Koudelu a zapisovatelem pana Patrika Petráčka.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

0

7

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 4) Schválení programu
Dosavadní starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na zasedání
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program jednání:
Volba starosty a místostarosty
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
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Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Diskuze
Závěr
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Ad 5) Volba starosty a místostarosty

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Člen zastupitelstva Lukáš Buben navrhl veřejnou volbu starosty a místostarosty. Nebyl podán žádný
protinávrh.
Návrh usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Nevratice schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

0

7

Usnesení č.3 bylo schváleno.

b)Volba starosty
Dosavadní starostka Ing. Jitka Koubková obdržela návrh na volbu starostky obce zvolit paní Renatu
Volencovou. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.4/1
Zastupitelstvo obce Nevratice volí starostkou paní Renatu Volencovou.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

5

zdrželi se:

0

2

Návrh usnesení č.4/2
Člen zastupitelstva Lukáš Buben navrhl za starostu obce zvolit pana Roberta Koudelu. Nebyl podán
žádný protinávrh.
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Zastupitelstvo obce Nevratice volí starostu pana Roberta Koudelu.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

1

6

Usnesení č.4 bylo schváleno.
Pan Robert Koudela funkci starosty přijal.
c)Volba místostarosty
Předsedající navrhl za místostarostu obce zvolit pana Lukáše Bubna. Nebyl podán žádný
protinávrh.
Návrh usnesení č.5
Zastupitelstvo volí místostarostou obce pana Lukáše Bubna.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

0

7

Usnesení č.5 bylo schváleno.
Pan Lukáš Buben funkci místostarosty přijal.

-Po volbě starosty předává slovo dosavadní starostka novému k vedení schůze-

Ad 6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít tři členy. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0
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Usnesení č.6 bylo schváleno.

b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl jako předsedu finančního výboru zvolit pana Patrika Petráčka. Nebyl podán
žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.7
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru pana Patrika Petráčka.
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

0

7

Usnesení č.7 bylo schváleno.

c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl jako předsedu kontrolního výboru zvolit paní Renatu Volencovou. Nebyl podán
žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.8
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru paní Renatu Volencovou.
Výsledek hlasování: pro:
7
proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval předsedu finančního výboru k podání návrhu na členy finančního výboru.
Předseda finančního výboru pan Patrik Petráček navrhl za členy finančního výboru zvolit paní Janu
Bubnovou a paní Markétu Tesařovou. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.9
Zastupitelstvo volí za členy finančního výboru paní Janu Bubnovou a paní Markétu Tesařovou.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.9 bylo schváleno.
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e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru k podání návrhu na členy kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru paní Renata Volencová navrhla za členy kontrolního výboru zvolit
pana Jiřího Volence a pana Vratislava Válka. Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.10
Zastupitelstvo volí za členy kontrolního výboru pana Jiřího Volence a pana Vratislava Válka
Výsledek hlasování: pro:
proti:

0

zdrželi se:

0

7

Usnesení č.10 bylo schváleno.

Ad 7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích
a nařízení vlády č. 318/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění, poskytována měsíční odměna, a to ve stejné výši, jako byla dosavadní, tudíž starostovi obce
ve výši 10.000,- Kč; místostarostovi obce ve výši 7.000,-Kč a ostatním zastupitelům ve výši 1.200,Kč.
Návrh usnesení č.11
Zastupitelstvo obce Nevratice stanovuje odměny členům zastupitelstva a to v následující výši:
Robert Koudela jako starosta
11.000,-Kč
Lukáš Buben jako místostarosta
7.000,-Kč
Patrik Petráček jako zastupitel a předseda finančního výboru
1.200,-Kč
Renata Volencová jako zastupitelka a předseda kontrolního výboru
1.200,-Kč
Daniel Jirsa jako zastupitel
1.000,-Kč
Vratislav Válek jako zastupitel
1.000,-Kč
Martin Vlášek jako zastupitel
1.000,-Kč
Odměny budou vypláceny od 1.11.2018.
Výsledek hlasování: pro:

7

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č.11 bylo schváleno.
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Ad 8) Různé
Odměna při skončení výkonu funkce
Zastupitelstvo obce bylo informováno o tom, že dosavadní starostce náleží odměna při skončení
výkonu funkce. Tato odměna bude vyplacena jednorázově.

Ad 9) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 10) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil v 18.00 hod.

V Nevraticích dne 6.11.2018.

Zapsal: Patrik Petráček

Ověřovatelé zápisu: Martin Vlášek

Robert Koudela

~7 ~

