Obec Záhoří
Zastupitelstvo obce Záhoří

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného
11.11.2010, od 18.00 hodin.

dne

Zasedání Zastupitelstva obce Záhoří bylo zahájeno v 18.00 hodin nejstarší členkou
zastupitelstva obce paní Milenou Formánkovou. Před zahájením zasedání bylo členům
zastupitelstva obce při prezenci 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.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace o konání ustavujícího
zasedání, podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, byla na úřední desce Obecního úřadu Záhoří
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11.2010 do 11.11.2010.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva – příloha č.1
konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení 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).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2zákona o
obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich 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 připraveném archu - příloha č. 2.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovatele zápisu: Ing.Václav Kaněra, Ladislav Vokatý
Zapisovatelka: Helena Průšová

Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty
2. Volba místostarosty
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru, příp. dalších výborů, volba jejich
předsedů a členů
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Diskuse, různé
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 1/2010 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

1.Volba starosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Usnesení č.2/2010 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstva Milena Formánková navrhla zvolit do funkce
starosty dosavadního starostu Františka Valvodu, který kandidaturu přijal. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Pan Jan
Kocourek navrhl, aby se členové nově zvoleného zastupitelstva vyjádřili podle počtu
získaných hlasů ve volbách, zda chtějí kandidovat na funkci starosty obce. Všichni členové
odmítli, pouze Ing. David Malát se přihlásil do volby kandidáta na funkci starosty.
Předsedající dala nejprve hlasovat o prvním navrženém kandidátovi.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Záhoří volí starostou obce Františka Valvodu.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
3
(Hlasování se zdržel: Valvoda, ing Kaněra, Kocourek)
Usnesení č.3/2010 bylo schváleno.
Předsedající poté poblahopřála nově zvolenému starostovi a popřála mu pevné zdraví, pevné
nervy a hodně úspěchů a předala mu další řízení ustavujícího zasedání.
Starosta v krátkosti poděkoval za důvěru a vyslovil víru a přání, aby zastupitelstvo bylo dobrá
parta, která bude myslet zejména na zájmy obce a jejich občanů. Dále vyslovil přesvědčení, že
vzájemná spolupráce obce a všech organizací na jejím území, zejména spolupráce se spolky a
největším podnikem Agrodružstvem Záhoří, bude pokračovat i v tomto novém volebním
období.

2.Volba místostarosty
Určení způsobu volby místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Starosta František Valvoda navrhl zvolit do funkce místostarosty
Petra Kápla. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří volí místostarostou obce Petra Kápla.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
8
0
1
Usnesení č. 4/2010 bylo schváleno.

3.Zřízení finančního a kontrolního výboru
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. I 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), přičemž 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 výboru
nemůže 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, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Usnesení č. 5/2010 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Kápl navrhl paní Mgr.
Ludmilu Klavíkovou, členka zastupitelstva Milena Formánková navrhla pana ing. Jana
Koláře, který se vzdal kandidatury ve prospěch paní Mgr. Ludmily Klavíkové. Před
hlasováním byla dána možnost i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří volí předsedou finančního výboru paní Mgr. Ludmilu
Klavíkovou
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
8
0
1
Usnesení č. 6/2010 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Starosta František Valvoda navrhl do funkce pana
ing. Davida Maláta, paní Milena Formánková navrhla pana ing. Václava Kaněru, pan Kápl
navrhl pana ing. Davida Maláta. Před hlasováním byla dána možnost i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Davida Maláta.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
3
Usnesení č. 7/2010 bylo schváleno.
Zřízení dalších výborů a volba jejich předsedů
Dále předsedající navrhl zřízení kulturního výboru a dal možnost zastupitelům podat jiné
návrhy. Nikdo návrh na zřízení dalšího výboru nepodal. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kulturního výboru. Byly podány následující
návrhy: starosta František Valvoda navrhl paní Milenu Formánkovou. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří zřizuje kulturní výbor a jeho předsedkyní volí paní Milenu
Formánkovou.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
8
0
1
Usnesení č. 8/2010 bylo schváleno.
Starosta navrhl odložit volbu členů výborů na příští zasedání. Do příštího zasedání
zastupitelstva si předsedové kontrolního, finančního a kulturního výboru připraví kandidáty
na členy jednotlivých výborů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů kontrolního, finančního a kulturního výboru
z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
8
0
1
Usnesení č. 9/2010 bylo schváleno.

4.Rozhodnutí o
zastupitelstva

odměnách

za

výkon

funkcí

neuvolněných

členů

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 460,- Kč. Předsedající navrhl též
měsíční odměnu ve výši 1.060,- předsedům kontrolního, finančního a kulturního výboru.
Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2
zákona o obcích) ve výši 9.000,- Kč. Všechny měsíční odměny budou přiznány od
11.11.2010, tedy ode dne zvolení do funkce. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva
obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Usnesení č.10/2010 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního, finančního a kulturního výboru
ve výši 1.060,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Usnesení č. 11/2010 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záhoří 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 9.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Hlasování:
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
8
0
1
Usnesení č. 12/2010 bylo schváleno.

5.Diskuse, různé
Starosta se nejprve dotázal členů zastupitelstva zda chtějí jednacími dny ponechat čtvrtky.
Všichni členové zastupitelstva souhlasili.V diskusi starosta informoval členy zastupitelstva a
občany o konání příštího zasedání, které se uskuteční dne 25.11. 2010 od 19:00 hodin.
Budou na něm projednány nové vyhlášky o místních poplatcích, stanovena výše stočného a
projednán návrh rozpočtu obce na rok 2011. Ve čtvrtek dne 9.12.2010 se uskuteční tradiční
setkání důchodců s kulturním vystoupením žáků Základní školy a Mateřské školy Záhoří,
hudbou a pohoštěním.Do diskuse se přihlásila paní Labská, která vznesla prosbu, zda by
nemohla dostávat krátké zprávy od předsedů výborů o jejich činnosti, což jí bylo přislíbeno.
Dále vznesla připomínku, aby se citlivě přistupovalo ke zvyšování poplatků, neboť ve vsi žije
velká část důchodců. Odpověděl jí starosta, že se nejedná ani tak o zvyšování poplatků, jako o
úpravu vyhlášek podle nových platných zákonů. Problém ohledně poplatků dále objasnil
místostarosta Petr Kápl.
Starosta informoval o tisku plánovacích kalendářů na příští rok.

V 19.00 hodin nově zvolený starosta poděkoval ještě jednou všem za důvěru a za účast a
zasedání ukončil.

Zapsal: Helena Průšová
Ověřovatelé: Ing. Václav Kaněra
Ladislav Vokatý

starosta: František Valvoda

Příloha č.2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záhoří dne 11.11. 2010.
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce.
SLIB ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Milena Formánková

……………………………………………….

Ing. Václav Kaněra

……………………………………………….

Petr Kápl

……………………………………………….

Mgr. Ludmila Klavíková

……………………………………………….

Jan Kocourek

……………………………………………….

Ing. Jan Kolář

……………………………………………….

Ing. David Malát

……………………………………………….

Radek Opava

……………………………………………….

František Valvoda

………………………………………………..

V obci Záhoří 11.11.2010

