ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice
č. 05/2018
konaného dne 30.10.2018
Ad. 01: Zahájení
Dosavadní starosta (PS) zahájil zasedání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) v 18:00 hod.
Přivítal zvolené členy ZO a přítomné spoluobčany a konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, v souladu s § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Informace o místě, době a
navrženém programu zasedání ZO byla zveřejněna, v souladu se zákonem o obcích, na
úřední desce obecního úřadu od 22.10.2018, současně způsobem umožňující dálkový
přístup (na „elektronické úřední desce“). a způsobem v místě obvyklým, hlášením v místním
rozhlase. Členové ZO byli svoláni elektronickou poštou.
PS dále konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO a podle § 92 odst. 3 zákona o
obcích je zasedání ZO usnášeníschopné. Je přítomno 9 členů ZO.
Použité iniciály členů ZO:
Lukáš Badin (LB), Ing. Ondřej Čáp (OČ), Mgr. Petr Eckl (PE), Mgr. Svatava Hájková (SH),
Milan Hamala (MH), Radek Podhrázký (RP), Mgr. Bohuslav Slavík (BS), Ing. Petr Slavík
(PS), Ing. David Tesař (DT).
Složení slibu členy ZO
Před zahájením zasedání bylo členům ZO (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 (dále jen „zákon o volbách“).
PS v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy ZO ke složení slibu. Před
složením slibu je upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu dle § 55 zákona o volbách.
Složení slibu proběhlo tak, že PS přečetl slib uvedený 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 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 na připraveném archu (Slib člena zastupitelstva obce).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Ad. 02: Schválení pořadu jednání (určení ověřovatelů a zapisovatele, námitky proti
zápisu)
PS seznámil přítomné s návrhem pořadu jednání zasedání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZO a přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO
pořad jednání schválilo.
Usnesení č. 01/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje následující pořad jednání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2018
01. Zahájení (složení slibu)
02. Schválení pořadu jednání (určení ověřovatelů a zapisovatele, námitky proti zápisu)
03. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
04. Zřízení výborů zastupitelstva obce
a) určení počtu členů výborů
b) volba předsedy a členů finančního výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
d) volba předsedy a členů kulturního výboru
05. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
06. Rozpočtové opatření č. 7/2018
07. Diskuse
08. Ukončení
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Zápis a výpis usnesení z minulého zasedání ZO byly vyvěšeny na úřední desce od
03.10.2018 do 19.10.2018. Členové ZO neměli vůči zápisu žádné námitky.
PS jako ověřovatele navrhl LB a SH a zapisovatelem určil BS.
ZO a přítomným občanům byla před hlasování dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO ověřovatele
schválilo.
Usnesení č. 02/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje za ověřovatele zápisu z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2018 Lukáše Badina a Mgr. Svatavu
Hájkovou.
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Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 03: Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou
dlouhodobě uvolnění

členové zastupitelstva

obce

vykonávat

jako

PS navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána nadále jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích.
ZO a přítomným občanům byla před hlasování dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO dlouhodobé
uvolnění schválilo.
Usnesení č. 03/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje, že pro výkon funkce starosty bude člen
zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
PS konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ZO.
Při veřejného hlasování v případě, že bude navrženo více kandidátů, bude o jednotlivých
kandidátech hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž pro platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy ZO odevzdány do připravené hlasovací
urny, následně budou zkontrolovány a sečteny společně ověřovateli zápisu a případným
členům ZO bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
PS vyzval členy ZO k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
MH podal návrh na tajnou volbu starosty a místostarosty.
ZO a přítomným občanům byla před hlasování dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další návrhy a ZO tajnou volbu
schválilo.
Usnesení č. 04/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje tajný způsob volby starosty a
místostarosty stanoveným postupem.
Hlasování:
6 (PS, LB, OČ, MH, RP, BS) pro – 0 proti – 3 se zdrželi (PE, SH, DT)
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c) volba starosty
PS vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty.
SH navrhla do funkce starosty dosavadního starosty Ing. Petra Slavíka.
ZO a přítomným občanům byla před hlasování dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další návrhy a bylo přistoupeno
k tajné volbě starosty obce.
Členům ZO byly předány na místě vytištěné hlasovací lístky, po odhlasování všech členů
ZO, provedli ověřovatelé zápisu kontrolu a sečtení hlasů a sdělili ZO výsledky tajné volby
starosty, když do urny bylo vloženo 9 hlasovacích lístků a platných jich bylo 9. Pro kandidáta
Ing. Petra Slavíka bylo 9 hlasů.
Starostou obce byl zvolen Ing. Per Slavík.
Usnesení č. 05/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí starostou obce Ing. Petra Slavíka.
Po volbě pokračoval ve vedení jednání ZO Ing. Petr Slavík (dále jako „starosta“), který
poděkoval občanům za účast na volbách do zastupitelstva obce a členům ZO a občanům za
projevenou důvěru. Dále poděkoval občanům, kteří se angažovali v uplynulém období ve
prospěch obce a věří, že spolupráce bude nadále pokračovat, že bude nadále naslouchat
jejich názorům a námětům, podpoří jejich aktivitu a dobré nápady bude realizovat. Zmínil
významné akce, které se v minulém volebním období podařilo realizovat, a představil
projekty, které nás čekají v období následujícím. Bude záležet nejen na finančních
možnostech obce a připravenosti projektů, ale zejména na shodě členů ZO, které akce
budou realizovány a kdy.
Závěrem znovu poděkoval za důvěru a vyslovil přesvědčení, že všichni společně budeme
pokračovat v práci pro další rozvoj naší obce, ve prospěch všech občanů.
c) volba místostarosty
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty.
DT navrhl do funkce místostarosty Mgr. Petra Eckla.
LB navrhl do funkce místostarosty zvolit Ing. Onřeje Čápa.
BS veřejně podpořil kandidáta Mgr. Petra Eckla.
ZO a přítomným občanům byla před hlasování dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné další návrhy a bylo přistoupeno
k tajné volbě místostarosty obce.
Členům ZO byly předány hlasovací lístky, po odhlasování všech členů ZO, provedli
ověřovatelé zápisu kontrolu a sečtení hlasů a sdělili ZO výsledky tajné volby místostarosty.
Do urny bylo vloženo 9 hlasovacích lístků a platných jich bylo 9. Pro kandidáta Mgr. Petra
Eckla byly 4 hlasy, pro kandidáta Ing. Ondřeje Čápa bylo 5 hlasů.
Místostarostou obce byl zvolen Ing. Ondřej Čáp.
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Usnesení č. 06/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí místostarostou obce Ing. Ondřej Čáp.
OČ poděkoval členům ZO za podporu.

Ad.05: Zřízení výborů zastupitelstva obce
a) určení počtu členů výborů
Starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle § 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. l) zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího ZO zaniklo spolu
se zánikem původního ZO. Počet členů výboru 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 ZO (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Vedle finančního a kontrolního výboru pracoval v naší obci i výbor kulturní. Kulturní výbor
bude organizovat některé kulturní a společenské akce v naší obci a spolupracovat
s ostatními společenskými organizacemi a spolky.
Starosta navrhl, aby ZO zřídilo všechny tři výbory, přičemž každý z nich bude mít nejméně tři
členy.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO zřízení výborů a
počet členů výborů schválilo.
Usnesení č. 07/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje zřízení finančního, kontrolního a
kulturního výboru, které budou minimálně tříčlenné.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
b) volba předsedy a členů finančního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy a členů finančního výboru,
sám na předsedy navrhl Mgr. Bohuslava Slavíka a za členy Lukáše Badina a Ing. Davida
Tesaře. O předsedovi a členech výboru bude hlasováno samostatně.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO předsedu a členy
výboru schválilo.
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Usnesení č. 08/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí předsedou finančního výboru Mgr. Bohuslava
Slavíka.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (BS) se zdržel
Usnesení č. 09/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí členy finančního výboru Lukáše Badina a Ing.
Davida Tesaře.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 2 (LB, DT) se zdrželi
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy a členů kontrolního výboru,
sám na předsedy navrhl Radka Podhrázkého a členy výboru Milana Hamalu a Lukáše
Badina. O předsedovi a členech výboru bude hlasováno samostatně.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO předsedu a členy
výboru schválilo.
Usnesení č. 10/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí předsedou kontrolního výboru Radka
Podhrázkého.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (RP) se zdržel
Usnesení č. 11/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí členy kontrolního výboru Milana Hamalu a
Lukáše Badina.
Hlasování:
7 pro – 0 proti – 2 (LB, LB) se zdrželi
d) volba předsedy a členů kulturního výboru
Starosta vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy a členů kulturního výboru,
sám na předsedy navrhl Mgr. Petra Eckla a členy výboru Mgr. Svatavu Hájkovou, a z řad
občanů Ing. Pavla Kárníka a Ing. Jana Slavíka. O předsedovi a členech výboru bude
hlasováno samostatně.
LB dále navrhnul do kulturního výboru pana Jana Čápa.
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ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO předsedu a členy
výboru schválilo.
Usnesení č. 12/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí předsedou kulturního výboru Mgr. Petra Eckla.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (PE) se zdržel
Usnesení č. 13/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice volí členy kulturního výboru Mgr. Svatavu
Hájkovou, Ing. Pavla Kárníka, Ing. Jana Slavíka a Jana Čápa.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1(SH) se zdržel

Ad. 06: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce
Podle § 72 odst. 2 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec
poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne
stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva
obce, kterým ZO odměnu stanovilo. Maximální výši odměn neuvolněným členům ZO
stanovuje Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků.
Podle § 74 odst. 3 zákona o obcích v případě souběhu výkonu více funkcí může být
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn
za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena
rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise
rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce
nerozhodne o poskytnutí odměny podle věty první, náleží neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZO.
Starosta navrhl schválit výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZO ve
výši 300 Kč měsíčně, za výkon funkce člena výboru ZO ve výši 500 Kč měsíčně, za výkon
předsedy výboru ZO ve výši 800 Kč měsíčně a za výkon funkce místostarosty ve výši 4 800
Kč měsíčně. Dále navrhl, aby neuvolněnému členovi ZO náležela odměna za funkci, za
kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZO a to ode dne schválení, v případě
nastoupení náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení slibu a v případě personální
změny ve funkci nebo nového zvolení do funkce, od dne zvolení do funkce.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO výši jednotlivých
odměn schválilo.
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Usnesení č. 14/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněnému
členu zastupitelstva obce ve výši 300 Kč, odměna bude poskytována ode dne složení slibu
člena zastupitelstva obce.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 15/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje, že neuvolněnému členu zastupitelstva
obce bude poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve
výši 800 Kč a odměna za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce ve výši 500 Kč,
odměna bude poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
Usnesení č. 16/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje, že neuvolněnému členu zastupitelstva
obce bude poskytována odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 4 800 Kč, odměna
bude poskytována ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 1 (OC) se zdržel
Usnesení č. 17/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za
nichž podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 07: Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 upravuje výdaje rozpočtu pro rok 2018, které byly projednány
a schváleny na tomto zasedání ZO a nejsou zahrnuty v rozpočtu obce. Obsah tohoto
rozpočtového opatření vychází zejména ze skutečnosti, že dosavadní starosta místostarosta nebyl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného
starosty - neuvolněného místostarosty, za niž mu náležela odměna. Ve výdajích se jedná o
odchodné (podle § 77 a 78 zákona o obcích ve znění účinném po 01.01.2018), ve výši 4
měsíčních odměn. S ohledem na skutečnost, že odměna i odchodné jsou splatné, jsou-li
splněny podmínky a vyplácí se jednorázově v nejbližším výplatním termínu, bude potřebné
schválit toto rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení finančních prostředků v par. 6112
(Zastupitelstva obcí), pol. 5023 (Odměny členům ZO) o částku 20 000 Kč.
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Dalšími výdaji, které upravuje toto rozpočtové opatření je pořízení nového programového
vybavení účetnictví KEO4, včetně školení, tyto výdaje jsou řešeny v rámci par. 6171 (Činnost
místní správy) převodem finančních prostředků z pol. 5169 (Nákup ostatních služeb) 29 000
Kč a spotřeba PHM na údržbu VP o 4 000 Kč.
Pravidelně jak na příjmové tak výdajové části je zaúčtována dotace ÚP na VPP 15 000 Kč,
na příjmové straně navýšení daně z příjmu FO placená plátci (pol. 1111) o 26 000 Kč.
ZO a přítomným občanům byla před hlasováním dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo, členy ZO nebyly podány žádné návrhy a ZO rozpočtové opatření
schválilo.
Usnesení č. 18/05/2018
Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018.
Hlasování:
9 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

Ad. 08: Diskuse
V diskusi zaznělo:
RP se dotázal, zdali nebude starosta navrhovat členy za obec do školské rady.
Starosta uvedl, že se touto problematikou budeme zabývat na příštím zasedání ZO.

Ad. 09: Závěr
Starosta poděkoval dosavadnímu místostarostovi Mgr. Bohuslavu Slavíkovi za osmiletou
spolupráci, podporu a práci, kterou vykonal ve prospěch obce.
Závěrem starosta poděkoval členům ZO a přítomným občanům za účast a ukončil zasedání
v 18:55 hod.

Ing. Petr Slavík v.r.
starosta
Zapsal: Mgr. Bohuslav Slavík v.r.

Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Badin v.r.
Mgr. Svatava Hájková v.r.
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