Obec Jabloňany
Zastupitelstvo obce Jabloňany
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jabloňany,
konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Jabloňany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05
hodin dosavadním starostou obce panem Pavlem Hlaváčkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, 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 24. 10. 2014 v 16:00h, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jabloňany zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30. 10. 2014 do 7. 11. 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním rozhlasem.
Na ustavující zasedání se dle prezenční listiny (příloha č.1) dostavilo všech 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu devíti), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. 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 přečetl 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 Jabloňany a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a členové zastupitelstva byli dle abecedy jmenovitě vyzváni ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Po
podpisu bylo členům zastupitelstva 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
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Bod programu č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Dvořáka a pana Jaroslava Fojta,
zapisovatelkou paní Moniku Fojtovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Jabloňany určuje ověřovateli zápisu pana Martina Dvořáka
a pana Jaroslava Fojta, zapisovatelkou paní Moniku Fojtovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod programu č. 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámil 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 dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finačního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 o obcích)
6. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 3a) - Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby byl zachován dosavadní stav tj. jeden místostarosta. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje, že v obci Jabloňany bude jeden místostarosta.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 3b) – Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona obcích):
Předsedající navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná 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 č.4:
Zastupitelstvo obce Jabloňany v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty a místostarosty nebudou členové zastupitelstva dlouhodobě
uvolněni.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 3 c) - Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním dle Jednacího řádu obce Jabloňany schváleného dne
12. 6. 2014. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly
podány.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Jabloňany
a neuvolněného místostarosty.

schvaluje

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

veřejnou

volbu

neuvolněného starosty

Bod č. 3d) - Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy:
Člen zastupitelstva pan Jaroslav Fojt navrhl zvolit do funkce starosty pana Romana Plcha.
Člen zastupitelstva pan Miroslav Ocetek navrhl zvolit do funkce starosty pana Pavla Hlaváčka.
Předsedající chtěl dát hlasovat o zvolení pana Romana Plcha do funkce starosty. Zastupitel pan Milan
Strya vznesl připomínku, že dle jednacího řádu se hlasuje prvně o protinávrhu. Proto dal předsedající
hlasovat o druhém navrženém.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Jabloňany volí starostou obce pana Pavla Hlaváčka.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 5
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
Předsedající dal hlasovat o prvním návrhu, jmenování do funkce starosty pana Romana Plcha.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Jabloňany volí starostou obce pana Romana Plcha.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 4
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta pan Plch vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
Bod č. 3 e) - Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány dva
návrhy:
Člen zastupitelstva pan Milan Prudký navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jaroslava Machače.
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlaváček navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Miroslava Ocetka.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Jabloňany volí místostarostou obce pana Miroslava Ocetka.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 5
Usnesení č. 8 nebylo schváleno.
Předsedající dal hlasovat o prvním návrhu, jmenování do funkce místostarosty pana Jaroslava
Machače.

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Jabloňany volí místostarostou obce pana Jaroslava Machače.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 3
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Bod č. 4 a) – Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích]. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, 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 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.
Návrh usnesení č. 10:

Zastupitelstvo obce Jabloňany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Bod č. 4 b) - Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl podán jeden návrh:
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlaváček navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
pana Jaroslava Fojta.
Návrh usnesení č. 11:

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí předsedou finančního výboru pana Jaroslava Fojta.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod č. 4 c) - Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlaváček navrhl zvolit za předsedu kontrolního výboru pana
Miroslava Ocetka.
Člen zastupitelstva pan Milan Prudký navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Milana Stryu.
Návrh usnesení č. 12:

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí předsedou kontrolního výboru pana Milana Stryu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 4
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Protože předseda kontrolního výboru byl zvolen, o dalším návrhu se nehlasovalo.

Bod č. 4 d) - Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlaváček navrhl zvolit členem finančního výboru pana Martina
Dvořáka.
Člen zastupitelstva pan Miroslav Ocetek navrhl zvolit členem finančního výboru pana Pavla
Hlaváčka.
Návrh usnesení č. 13:

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členem finančního výboru pana Martina Dvořáka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14:

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členem finančního výboru pana Pavla Hlaváčka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod č. 4 e) - Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva pan Jaroslav Machač navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana Milana
Prudkého.
Člen zastupitelstva pan Pavel Hlaváček navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana
Miroslava Ocetka.
Návrh usnesení č. 15:

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členem kontrolního výboru pana Milana Prudkého.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16:

Zastupitelstvo obce Jabloňany volí členem kontrolního výboru pana Miroslava Ocetka.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod č. 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce zůstaly ponechány
v současné výši.Proto navrhuje, 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 (Nařízení vlády č. 459/2013), poskytována měsíční odměna
ode dne ustavujícího zasedání v následující výši:
neuvolněný starosta obce 13.630,-Kč
neuvolněný místostarosta obce 12.090,- Kč
člen zastupitelstva, který je předseda výboru 1.444,-Kč
člen zastupitelstva, který je člen výboru 1.150,-Kč
člen zastupitelstva 437,-Kč .
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné jiné návrhy .
Návrh usnesení č. 17:

Zastupitelstvo obce Jabloňany v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce ode dne
ustavujícího zasedání tj. od 7.11.2014( v případě nahrádníka, bude odměna poskytnuta ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil a na kterém složil slib zastupitele)
v této výši:
neuvolněný starosta obce 13.630,-Kč
neuvolněný místostarosta obce 12.090,- Kč
člen zastupitelstva, který je předseda výboru 1.444,-Kč
člen zastupitelstva, který je člen výboru 1.150,-Kč
člen zastupitelstva 437,-Kč .
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Bod č. 6 – Diskuse, různé:
1.

2.

3.

4.

5.

Starosta obce poděkoval za zvolení do funkce starosty a objasnil, co ho vedlo kandidovat do
zastupitelstva obce. Dále vznesl přání, aby zastupitelstvo pracovalo jako celek, a aby se na akcích obce
podíleli všichni zastupitelé. Dále poděkoval bývalým zastupitelům, ale i těm současným, kteří v práci
zastupitele pokračují, za práci kterou pro obec udělali. Bývalému starostovi poděkoval za to co pro obec
udělal, a že by rád navázal na rozdělanou práci. Proběhla domluva o předání agendy obecního úřadu na
pondělí 10. 11. 2014 v 17 hodin a dále pak ve středu 12. 11. 2014 od 18 hodin.
Člen zastupitelstva pan Hlaváček konstatoval, že předání agendy úřadu je povinnost vyplývající
z nastalé situace. Dále seznámil přítomné se zůstatkem peněžních prostředků k 31. 10. 2014 na účtu
u České národní banky (60.140,88Kč) a u České spořitelny (3.823.249,71Kč), a že je to pro práci
nového zastupitelstva příznivý stav.
Pan Jaroslav Machač navrh, aby se jednání zastupitelstva konala nově v úterý, aby se starosta obce
mohl ve čtvrtek účastnit úředních hodin na obecním úřadě. Termín prvního zasedání byl stanoven na
18. 11. 2014 od 19 hodin.
Pan Miroslav Ocetek poděkoval voličům za projevenou důvěru při hlasování ve volbách do
zastupitelstva. Poděkoval bývalým zastupitelům a novému vedení popřál hodně úspěchů a podporu
občanů.
Paní Fojtová požádala zastupitelstvo o vyjádření ke zřízení přestupkové komise či uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městem Boskovice, tak jak je to doposud. Starosta obce dal poté hlasovat
o zachování současného stavu, tj. že bude na agendu přestupkové komise uzavřena veřejnoprávní
smlouva s Městem Boskovice.

Návrh usnesení č. 18:

Zastupitelstvo obce Jabloňany schvaluje, že agenda přestupkové komise bude i nadále
řešena formou veřejnoprávní smlouvy s Městem Boskovice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18 hodin 45 minut.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2014

Zapisovatel:

Ing. Monika Fojtová

Ověřovatelé:

Dvořák Martin

dne ..........................

podpis ……………………..

Fojt Jaroslav

dne ..........................

podpis ……………………..

Plch Roman

dne ...............................podpis ……………………..

Starosta:

