Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Mokrosukách
konaného dne 1.11. 2018 od 19:00 hod. na obecním úřadě
v Mokrosukách

Přítomni: Ing. Pitro M., Pitel Z., Němec Z., Němec P., Ing. Rybová L:, Ryba V., Fiala M.
Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Ověření platnosti voleb
3. Složení slibu
4. Schválení programu jednání
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba předsedů
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
9. Diskuse
10. Rekapitulace přijatých usnesení
11. Závěr

1. Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ustavující zasedání bylo zahájeno stávajícím místostarostou obce Zdeňkem Němcem v 19:00 hodin.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úřední desce Obecního
úřadu Mokrosuky v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Předsedající dále konstatoval, že je
přítomno všech 7 členů zastupitelstva, které je tímto usnášeníschopné. Předsedající navrhl ověřovatele
zápisu Michala Fialu a Miloslava Pitra a zapisovatelem Lenku Rybovou.
Usnesení: OZ schvaluje ověřovatele zápisu Michala Fialu a Miloslava Pitra a zapisovatelku
Lenku Rybovou
Hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů

2. Ověření platnosti voleb
Volební komise konstatovala, že volby do zastupitelstva obce Mokrosuky proběhly v řádném termínu.
Proti výsledkům a průběhu voleb nebyly u krajského soudu vzneseny žádné námitky a výsledek voleb
je tak platný.
Usnesení: OZ bere na vědomí platnost voleb do OZ

3. Složení slibu
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající přečetl slib.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Mokrosuky a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem.
Usnesení: OZ bere na vědomí složení slibu

4. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Usnesení: OZ schvaluje program ustavujícího zasedání
1. Volba starosty
2. Volba místostarosty
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba předsedů
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Diskuse
6. Rekapitulace přijatých usnesení
7. Závěr
Hlasování: Pro 7 členů

Proti 0 členů

5. Volba starosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním, změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Zastupitelé nechtějí
změnu způsobu hlasování.
Předsedající seznámil přítomné s navrženým kandidátem na starostu, je jím Zdeněk Němec
Usnesení: OZ schvaluje do funkce starosty Zdeňka Němce
Hlasování: Pro 6 členů
Proti 0 členů Zdržel se 1 člen

6. Volba místostarosty
Předsedající seznámil přítomné s navrženým kandidátem na místostarostu, je jím Lenka Rybová
Usnesení: OZ schvaluje do funkce místostarosty Lenku Rybovou
Hlasování: Pro 4 členů
Proti 2 členové
Zdržel se 1 člen

7. Zřízení kontrolního a finančního výboru, volba předsedů
Předsedající navrhl, aby OZ zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít
3 členy.
Usnesení: OZ schvaluje 3-členný finanční a kontrolní výbor.
Hlasování: Pro 7 členů
Proti 0 členů
- Volba předsedy finančního výboru a jeho členů.
Do finančního výboru jsou navrženi: Zdeněk Pitel, Pavel Němec, Michal Fiala – jako předseda je
navržen Zdeněk Pitel.
Usnesení: OZ schvaluje finanční výbor ve složení Zdeněk Pitel, Pavel Němec, Michal Fiala.
Předsedou schvaluje Zdeňka Pitela.
Hlasování: Pro 6 členů

Proti 0 členů

Zdržel se 1 člen

- Volba předsedy kontrolního výboru a jeho členů.
Do kontrolního výboru jsou navrženi: Miloslav Pitro, Václav Ryba, Jindřich Šmíd – jako předseda je
navržen Miloslav Pitro.
Usnesení: OZ schvaluje kontrolní výbor ve složení Miloslav Pitro, Václav Ryba, Jindřich Šmíd.
Předsedou schvaluje Miloslava Pitra.
Hlasování: Pro 6 členů

Proti 0 členů

Zdržel se 1 člen

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s navrženými odměnami neuvolněných členů zastupitelstva tak, aby
byly v souladu s §72 ods.2 Zákona o obcích a nařízení vlády č.318/2017 sbírky o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků.
Starosta:
11 720,-Kč za měsíc
Místostarosta:
6 750,-Kč za měsíc
Předseda výboru:
670,-Kč za měsíc
Člen zastupitelstva: 260,-Kč za měsíc
Odměna bude poskytována ode dne tohoto usnesení.
Usnesení: OZ schvaluje odměny členů zastupitelstva takto:
Starosta:
11 720,-Kč za měsíc
Místostarosta:
6 750,-Kč za měsíc
Předseda výboru: 670,-Kč za měsíc
Člen zastupitelstva: 260,-Kč za měsíc
Odměna bude poskytována ode dne tohoto usnesení.
Hlasování: Pro 7 členů

Proti 0 členů

9. Diskuse
Starosta Zdeněk Němec poděkoval občanům a zastupitelům za důvěru a taktéž poděkoval předchozím
zastupitelům za práci v minulém volebním období a vyzval občany, aby se více zapojili do dění v
obci.
Miloslav Pitro poděkoval občanům za zvolení do OZ a seznámil občany se svou představou o práci v
obecním zastupitelstvu a čemu by se chtěl v nastávajícím období věnovat. (zásobování pitnou vodou)

10. Rekapitulace usnesení
Zapisovatelka Lenka Rybová zrekapitulovala přijatá usnesení ustavujícího zasedání obecního
zastupitelstva.

11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40.
Zapsala: Ing. Lenka Rybová

Ověřili: Michal Fiala

Ing. Miloslav Pitro

Starosta obce: Zdeněk Němec

