Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného
dne 12.11.2010
Zahájení ustavujícího zasedání provedl dosavadní starosta Josef Hloužek, který po zahájení předal
slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva panu Pavlovi Říhákovi. Tento oznámil, že zasedání bylo
svoláno dosavadním starostou Josefem Hloužkem dne 3.11.2010 a informace o konání ustavujícího
zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 3.11.2010, tj. nejméně 7 dní před
ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno včas a řádně v souladu s ustanovením
§ 91 a § 93 zákona 128/2000 Sb.o obcích.
Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 7 členů zastupitelstva.
Přesedající seznámil přítomné s programem dalšího jednání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.
Program (pořad) jednání ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Seznámení s výsledky voleb do zastupitelstva obce
4. Složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích)
5. Schválení programu jednání
6. Volba volební komise
7. Způsob hlasování
8. Volba starosty obce
9. Volba místostarosty obce
10. Volba předsedů jednotlivých výborů
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům
výborů
12. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Dříve však, než byl schvalován vlastní program schůze, předsedající navrhl určit zapisovatele a
ověřovatele zápisu a po seznámení s výsledky voleb do zastupitelstva obce provést slib členů
zastupitelstva.
Zapisovatelem jednání byla navržena pracovnice obecního úřadu paní Hana Urbanová.
Jiný návrh nebyl podán.
Výsledek hlasování: Pro7, proti 0, zdržel 0.
Předsedající navrhl na ověřovatele zápisu:
Luděk Tůma, Ing. arch. Zuzana Menšíková, Kamil Zborovský.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Tůma).
Výsledek hlasování pro paní Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou: Pro 6, proti 0, zdržela se 1
(Menšíková).
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Zborovský).
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Luděk Tůma, paní Ing. arch. Zuzana Menšíková a pan
Kamil Zborovský.

Předsedající předal slovo předsedovi volební komise do zastupitelstva obce panu Jiřímu Svobodovi,
který seznámil přítomné s výsledky voleb do obecního zastupitelstva.
Složení slibu zvolených členů zastupitelstva. Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen
zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Složení slibu
potvrdí svým podpisem.
Znění slibu:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“
Všichni zvolení členové zastupitelstva postupně předstoupili před zastupitele a prohlášením“slibuji“
a následným podpisem do podpisového archu složili předepsaný slib.
Pavel Říhák
Josef Hloužek
Ing. arch. Zuzana Menšíková
Ing. Jaroslav Řezáč
Petr Smejsík
Luděk Tůma
Kamil Zborovský
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib
a mohou se ujmout svého mandátu.
Schválení programu ustavujícího zasedání tak, jak byl přednesen při zahájení:
Námitky proti programu nebo návrhy na jeho změnu nebyly vzneseny.
Výsledek hlasování : Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
6. Volba volební komise:
Návrhy na členy volební komise: pan Jiří Svoboda, pan Ing. arch. Menšík, pan Michal Tůma
Výsledek hlasování pro pana Svobodu: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Výsledek hlasování pro pana Ing. arch. Menšíka: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Výsledek hlasování pro pana Michala Tůmu: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Jako členové volební komise byli zvoleni pan Jiří Svoboda, pan Ing. arch. Menšík a pan Michal
Tůma.
Předsedou této komise byl navržen pan Jiří Svoboda.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
7. Způsob hlasování
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Volba starosty a místostarosty bude provedena veřejným hlasováním.
Před vlastní volbou bylo nutno stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce.
Předsedající navrhl, aby byl stanoven jeden dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva, a to starosta
obce.
K návrhu nebyly připomínky.
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Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8. Volba starosty obce
Předsedající předal slovo předsedovi volební komise k provedení voleb starosty místostarosty a
předsedů výborů.
Předseda vyzval k podání návrhů na funkci starosty:
Pan Luděk Tůma navrhl na starostu obce pana Josefa Hloužka.
Jiný návrh nebyl podán.
Výsledek hlasování: Pro 5, proti 0, zdrželi se 2 (Řezáč, Menšíková).
Starostou obce byl zvolen pan Josef Hloužek.
9. Volba místostarosty
Předseda vyzval k podání návrhů na funkci místostarosty:
Pan Josef Hloužek navrhl, aby místostarostou byl pan Petr Smejsík.
Jiný návrh nebyl podán.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 3 (Řezáč, Menšíková, Smejsík).
Místostarostou obce byl zvolen pan Petr Smejsík.
10. Volba předsedů jednotlivých výborů
Předseda vyzval k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Pan Josef Hloužek navrhl, aby předsedou finančního výboru byl pan Luděk Tůma.
Paní ing. arch. Menšíková navrhla pana ing. Řezáče.
Výsledek hlasování pro pana Luďka Tůmu: Pro 4, proti 2 (Řezáč, Menšíková), zdržel se 1 (Tůma).
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Luděk Tůma.
Předseda vyzval k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Pan Josef Hloužek navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byla paní Ing. arch. Menšíková.
Výsledek hlasování pro paní Ing. arch. Menšíkovou: Pro 6, proti 0, zdržela se 1 (Menšíková).
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena paní Ing. arch. Menšíková.
Předseda vyzval k podání návrhů na funkci předsedy výboru pro kulturu, školství a ostatní
zájmovou činnost.
Pan Petr Smejsík navrhl pana Kamila Zborovského.
Výsledek hlasování pro pana Kamila Zborovského: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Zborovský).
Předsedou výboru pro kulturu, školství a ostatní zájmovou činnost byl zvolen pan Kamil
Zborovský.
Předseda vyzval k podání návrhů na funkci předsedy výboru pro životní prostředí.
Pan Josef Hloužek navrhl, aby předsedou výboru pro životní prostředí byl pan Pavel Říhák.
Výsledek hlasování pro pana Pavla Říháka: Pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Řezáč).
Předsedou výboru pro životní prostředí byl zvolen pan Pavel Říhák.
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům
výborů
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Dle nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, příl. č. 1 – Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev
obcí je stanoveno, že měsíční odměna neuvolněnému místostarostovi je do výše až 7.509,- Kč,
příplatek na každých 100 obyvatel je 1.304,- Kč (pro Vážany nad Litavou tedy 7 x 1304,- = 9.128,Kč). Max. možná odměna tedy činí 16.637,- Kč, zaokrouhleno na celé 10ti Kč tedy 16.640,- Kč.
Předsedovi výboru přísluší odměna až do výše 880,- Kč + příplatek až do výše 180,- Kč. Tedy
celkem max. 1060,- Kč.
Členu výboru přísluší odměna až do výše 570,- Kč + příplatek až do výše 180,- Kč. Tedy celkem
max. 550,- Kč.
Členu zastupitelstva přísluší odměna až do výše 280,- Kč + příplatek až do výše 180,- Kč. Tedy
celkem max. 460,- Kč.
Návrh usnesení:
a) ZO schvaluje odměnu pro neuvolněného místostarostu s platností od 15.11.2010 ve výši
10.600,- Kč.
b) ZO schvaluje odměnu předsedům výborů ve výši 910,- Kč, členům výboru ve výši 550,- Kč a
členům zastupitelstva bez další funkce ve výši 400,- Kč s platností od 15.11.2010, popřípadě od
data pozdějšího ustavení do funkce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdrželi se 2 (Řezáč, Menšíková).
12. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
Návrh jednacího řádu byl všem zastupitelům zaslán společně s pozvánkou na dnešní zasedání.
(Oproti platnému byl pozměněn vypuštěním odkazu na radu obce a rozšířením způsobu nahlížení
do zápisu s pořízením kopie.)
Připomínky k návrhu jednacího řádu:
Ing. Řezáč: požaduje vyvěšování zápisu z jednání zastupitelstva na úřední desce.
Starosta vysvětlil, že v zápisech jsou uváděna i osobní data, která nemohou být zveřejňována,
pokud tak nestanoví zákon. Úprava zápisu pro úřední desku rovněž není možná. Upravený zápis je
opět zveřejňován na webových stránkách obce.
Po této informaci vzal svůj požadavek ing. Řezáč zpět.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
13. Diskuse
Zvolený starosta ve svém krátkém projevu poděkoval občanům za zájem o veřejné věci, poděkoval
minulému zastupitelstvu za vykonanou práci a ujistil občany, že nové zastupitelstvo je odhodláno
co nejlépe vykonávat svou práci.
Pan Jebáček – nelíbí se mu umístění úřední desky před školou a požaduje grafické znázornění např.
pozemků při uveřejnění jejich prodeje nebo pronájmu.
Starosta – vysvětlil umístění úřední desky – její umístění ke škole bylo vybráno s ohledem, aby byla
přístupná po 24 hod. denně. Právě u školy je osvětlena veřejným osvětlením; grafická příloha
prodeje či pronájmu je vždy přiložena při zveřejnění záměru prodeje či pronájmu, při zveřejnění
usnesení o prodeji či pronájmu grafickou přílohu již zákon neukládá .
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14. Usnesení
Obecní zastupitelstvo po projednání:
v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a) volí:

starostou obce pana Josefa Hloužka
místostarostou obce pana Petra Smejsíka

b) volí:

předsedou finančního výboru pana Luďka Tůmu
předsedou kontrolního výboru paní Ing. arch. Zuzanu Menšíkovou
předsedou komise pro životní prostředí pana Pavla Říháka
předsedou komise pro školství, kulturu a zájmovou činnost pana Kamila Zborovského

c) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce,
d) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích.
e) schvaluje odměny místostarostovi, předsedům výborů, členům výborů a ostatním členům
zastupitelstva s platností od 15.11.2010 a to tak, jak bylo navrženo.

15. Závěr
Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci a všem občanům,
kteří přišli, za připomínky, dotazy a náměty pro další činnost. Popřál všem hezký zbytek večera a
oznámil, že příští zasedání zastupitelstva bude ve středu 1.12.2010.

Nový starosta ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou v 19:20 hod.

Zápis provedla: Hana Urbanová

5

