ZÁPIS
z prvního ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Pokojovice
konaného dne 04.11.2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva obce, tj. 100 %, a zastupitelstvo bylo
proto usnášeníschopné. Za veřejnost se na ustavující schůzi dostavili Blanka Vodičková a
Václav Vyskočil st.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce Aleš Bárta.
Program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Složení slibu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5) 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
f) volba správce rozpočtu
g) volba pokladníka
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7) Schvalování rozpočtových změn
8) Určení zastupitele ke spolupráci při pořízení územního plánu
9) Diskuse
10) Závěr

I.
Úvod - zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zák.č.49/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Zapisovatelem byl zvolen Libor Pekárek - pro bylo 7 členů, proti 0 členů, hlasování se
nikdo nezdržel.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Vladimír Krutiš a Ivana Tunková - pro bylo 7
členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel (viz usnesení č.1/2018).
II.
Schválení programu
Hlavním bodem programu první schůze byla volba starosty obce, místostarosty,
hlavního účetního, správce rozpočtu, pokladníka, a dále volba kontrolního a finančního
výboru.

III.
Složení slibu
Všichni přítomní členové složili slib zastupitele obce, který přečetl Aleš Bárta (viz
listina „slib člena zastupitelstva obce“). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
IV.
Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schvaluje jednoho místostarostu obce.
Všichni členové zastupitelstva odsouhlasili, aby volba starosty a místostarosty
proběhla veřejně.
Bylo přistoupeno k volbě starosty obce na volební období 2018 – 2022. Jediným
kandidátem na volbu starosty obce byl Aleš Bárta. Pan Aleš Bárta byl zvolen neuvolněným
starostou obce. Při hlasování bylo pro 7 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Na funkci místostarosty kandidoval Libor Pekárek, nikdo jiný o kandidaturu
neprojevil zájem. Následným hlasováním byl Libor Pekárek zvolen neuvolněným
místostarostou obce, pro bylo 7 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel (viz usnesení
č.2/2018).
V.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schválilo tříčlenný finanční a kontrolní výbor.
Do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen Stanislav Kousal - pro bylo 7
členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Do funkce předsedkyně kontrolního výboru byla zvolena Ing. Jitka Bínová - pro bylo
7 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Do funkce členů finančního výboru byli zvoleni Tomáš Dokulil a Ing. Jitka Bínová pro bylo 7 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Do funkce členů kontrolního výboru byli zvoleni Stanislav Kousal a Tomáš Dokulil pro bylo 7 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Do funkce správce rozpočtu byl zvolen Ing. Vladimír Krutiš, pro bylo 7 členů, proti 0
členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Do funkce pokladníka byla zvolena Ivana Tunková, denní limit pokladny je stanoven
na max. 30 000,- Kč, pro bylo 7 členů, proti 0 členů, hlasování se nikdo nezdržel.
Do funkce příkazce účetních operací byl zvolen Aleš Bárta, pro bylo 7 členů, proti 0
členů, hlasování se nikdo nezdržel.
(viz usnesení 3/2018).
VI.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schvaluje mzdu pro starostu obce ve výši 10.950,- Kč, z níž budou
odváděny zákonné srážky.
Zastupitelstvo obce schvaluje mzdu pro místostarostu obce ve výši 6.350,- Kč, z níž
budou odváděny zákonné srážky.
Ostatní zastupitelé jako neuvolnění členové zastupitelstva se zřekli nároku na odměnu
za výkon svých funkcí (viz usnesení č.4/2018).

VII.
Schvalování rozpočtových změn
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce úpravami rozpočtu na straně příjmů i výdajů do
výše 500.000,- Kč (viz usnesení č.5/2018).
VIII.
Určení zastupitele ke spolupráci při pořízení územního plánu
Zastupitelstvo obce schvaluje, že zastupitelem určeným ke spolupráci při pořízení
Územního plánu Pokojovice je místostarosta Libor Pekárek (viz usnesení č. 6/2018).
IX.
Diskuse
V následné diskusi se zastupitelé dohodli, že intervaly schůzí budou četnější pro lepší
vzájemnou informovanost a spolupráci. Dále se zastupitelé zaobírali tématy, které je nutno
řešit do budoucna pro další rozvoj obce, tyto témata budou podrobně projednávány na dalších
schůzích zastupitelstva, kde se vytvoří určitý koncept, popř. zapracují vize rozvoje obce a
kulturního a společenského dění.
Z řad veřejnosti zazněly připomínky k financování brigádníků a svými názory
apelovali na zastupitele, aby se více zapojovali do dění v obci a podpořili nutnost konceptu
pro rozvoj obce.
X.
Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi ukončil.

Zapsal:

Libor Pekárek

Ověřovatelé:

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

Ivana Tunková

Ing. Vladimír Krutiš

Vyvěšeno fyzicky:

6.11.2018

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

6.11.2018

Sňato:

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

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

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 4.11.2018
USNESENÍ č.1/2018
Zastupitelstvo obce volí Libora Pekárka zapisovatelem.
Zastupitelstvo obce volí Ing. Vladimíra Krutiše a Ivanu Tunkovou ověřovateli zápisu.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č.2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) jednoho místostarostu obce,
b) veřejnou volbu starosty a místostarosty,
c) Aleše Bártu neuvolněným starostou obce,
d) Libora Pekárka neuvolněným místostarostou obce.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č.3/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) tříčlenný finanční a tříčlenný kontrolní výbor,
b) Stanislava Kousala předsedou finančního výboru,
c) Ing. Jitku Bínovou předsedkyní kontrolního výboru,
d) Tomáše Dokulila a Ing. Jitku Bínovou členy finančního výboru,
e) Stanislava Kousala a Tomáše Dokulila členy kontrolního výboru,
f) Ing. Vladimíra Krutiše správcem rozpočtu,
g) Ivanu Tunkovou pokladníkem s tím, že denní limit pokladny je stanoven max. 30.000,- Kč,
h) Aleše Bártu příkazcem účetních operací.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č.4/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje mzdu pro starostu obce ve výši 10.950,- Kč a mzdu pro
místostarostu obce ve výši 6.350,- Kč, z nichž budou odváděny zákonné srážky.
Ostatní zastupitelé jako neuvolnění členové zastupitelstva se zřekli nároku na odměnu
za výkon svých funkcí.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č.5/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce úpravami rozpočtu na straně příjmů i výdajů do výše
500.000,- Kč.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č.6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostu Libora Pekárka jako zastupitele určeného ke
spolupráci při pořízení Územního plánu Pokojovice.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

VÝPIS Z USNESENÍ
z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 4.11.2018

USNESENÍ č.2/2018
a) Zastupitelstvo obce Pokojovice volí pana Aleše Bártu neuvolněným starostou obce.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

b) Zastupitelstvo obce Pokojovice volí pana Libora Pekárka neuvolněným místostarostou
obce.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

VÝPIS Z USNESENÍ
z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 4.11.2018

USNESENÍ č.6/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostu Libora Pekárka jako zastupitele určeného ke
spolupráci při pořízení Územního plánu Pokojovice.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

