Obec Záboří
Zastupitelstvo obce Záboří
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří,
konaného dne 5. 11. 2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Záboří (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Václavem Kurzem (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 19.10.2018, žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Záboří zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
23.10.2018 do dnešního dne. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Nikdo ze zvolených zastupitelů nepodal rezignaci na svůj mandát, všichni převzali
osvědčení o zvolení.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*

*

Složení slibu členy zastupitelstva
Další řízení zasedání bylo předáno nejstaršímu členovi nově zvoleného zastupitelstva,
p. Vladimíru Čapkovi, (dále jen jako „předsedající“). Předsedající v souladu s § 69
odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 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 Záboří a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha
č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
*

*

*
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Michala Běleho a Michala Říšského
a zapisovatelem Blanku Potůčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří určuje ověřovateli zápisu Michala Běleho a
Michala Říšského a zapisovatelem Blanku Potůčkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*
*
*
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.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
IV) Odměna členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
V) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*
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Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů výborů
aklamací.
Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Na
funkci starosty byla navržena Mgr. Ludmila Brožová. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří volí starostkou Mgr. Ludmilu Brožovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení starostky převzala starostka vedení zasedání (dále vedena jako
„předsedající“).
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Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva - starostka obce Mgr. Ludmila
Brožová navrhla zvolit do funkce místostarosty Pavla Marka. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří volí místostarostou Pavla Marka.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
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, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Vladimír
Čapek. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří volí předsedou finančního výboru Vladimíra Čapka.
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Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen Michal
Říšský. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří volí předsedou kontrolního výboru Michala Říšského.
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru. Členy finančního výboru byli navrženi Blanka Potůčková
a Michala Běle.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří volí členy finančního výboru Blanku Potůčkovou
a Michala Běleho.
Výsledek hlasování – Blanka Potůčková: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Výsledek hlasování – Michal Běle: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Členy kontrolního výboru byli navrženi Petra Majer a Marie Antonyová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Záboří volí členy kontrolního výboru Petra Majera a Marii
Antonyovou.
Výsledek hlasování – Petr Majer: Pro: 6, Proti : 0, Zdrželi se: 1.
Výsledek hlasování – Marie Antonyová: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna, a to ode dne
5.11.2018. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.
Návrh usnesení:
ve věci stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce:
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a) schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíční odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva obce Záboří za výkon funkce dle přílohy č. 4/1.
b) odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení do konce volebního období.
V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Odměna členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, bylo
poskytnuto peněžní plnění měsíčně za dobrovolnou občanskou angažovanost ve
výborech.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Záboří schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů dle přílohy č.4/2.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod V – Diskuse
V rámci diskuze informoval Ing. Kurz zastupitele o akcích, které jsou v obci
realizovány a o stavu finančních prostředků Obce.
*

*

*

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:15.
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Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina.
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce.
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.
Dokument o stanovení odměn neuvolněných členů ZO a peněžitých plnění poskytované
fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů.

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 11. 2018
Zapisovatel:

Blanka Potůčková

……………………………

Ověřovatelé:

Michal Říšský

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

Michal Běle

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

Starostka:

Mgr. Ludmila Brožová ...........................................

Razítko obce:
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OBEC ZÁBOŘÍ
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Záboří
konané dne 05.11.2018
na obecním úřadě v Záboří

Usnesení
Zastupitelstvo obce Záboří:
1. určuje ověřovateli zápisu Michala Běleho a Michala Říšského a zapisovatelem
Blanku Potůčkovou.
2. schvaluje program ustavujícího zasedání.
3. schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
4. schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů výborů obce aklamací.
5. volí starostku obce Mgr. Ludmilu Brožovou.
6. volí místostarostu obce Pavla Marka.
7. zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné.
8. volí předsedou finančního výboru Vladimíra Čapka.
9. volí předsedou kontrolního výboru Michala Říšského.
10. volí členy finančního výboru Blanku Potůčkovou a Michala Běleho.
11. volí členy kontrolního výboru Petra Majera a Marii Antonyovou.
12. ve věci stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce:
a) schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíční odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva obce Záboří, dle přílohy č. 4/1.
b) schvaluje poskytnutí odměn ode dne přijetí tohoto usnesení do konce volebního
období. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
13. schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce Záboří, dle přílohy č. 4/2.

Zapsala: Blanka POTŮČKOVÁ……..............................

Ověřili: Michal BĚLE..…………….…………………...
Michal ŘÍŠSKÝ……....………………………..

Starostka obce: Mgr. Ludmila BROŽOVÁ……………

Příloha č. 4 k zápisu
Zpráva
pro 1. jednání Zastupitelstva obce Záboří dne 05.11.2018
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům obce a peněžité plnění fyzickým osobám, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů.
Předkládá: Mgr. Ludmila Brožová člen OZ
Zpracoval: Pavel Marek, Mgr. Ludmila Brožová, členové OZ

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Záboří
projednalo: návrh členky OZ Mgr. Ludmily Brožové na stanovení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva obce ve smyslu § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a
peněžité plnění fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů
výborů.
zastupitelstvo obce Záboří ve věci stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce:
a) schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva
obce Záboří za výkon funkce dle přílohy č. 4/1
b) odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení do konce volebního období.
V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce
*

*

*

zastupitelstvo obce Záboří schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů dle přílohy č. 4/2.
Odůvodnění:
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce je legislativně upraveno. Celý systém
odměňování členů zastupitelstva obce je zapracován do zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. Konkrétní
výše odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva obce a maximální odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva obce jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků. V těchto právních předpisech je stanoveno rozdělení
výše odměn zastupitelům podle velikosti obce vyjádřené počtem obyvatel. Výplata odměn
neuvolněným členům zastupitelstva je vázána na schválení příslušného zastupitelstva obce. Odměny
pro každou kategorii obce jsou stanoveny jako maximální.
Odměny dané výše uvedeným právním předpisem jsou stanoveny podle počtu obyvatel. Obec Záboří
se nachází ve 2. velikostní kategorii rozmezí od 301 – 600 obyvatel, z toho důvodu není pro
neuvolněné členy zastupitelstva obce Záboří navržena maximální výše. Předkládaný návrh proto
vychází z toho, že byl zhodnocen rozsah práce u jednotlivých funkcí. S platností od 01.01.2019

dochází vládním nařízením k 7% nárůstu odměn. Vzhledem k tomu, že odměny jsou stanoveny
v rozsahu i po této změně, nepředpokládá se jejich navýšení od 01.01.2019.

Ve velikostní kategorii ÚSC č. 2, tj. v obci s počtem obyvatel od 301-do 600:

Funkce
Starosta obce
Místostarosta obce
Předseda výboru
Člen výboru
Člen ZM bez výkonu funkce

Maximání (možná)
výše odměny

Rozpětí možné výše
zastupitelstvem schválené
odměny

24.593 Kč
22.134 Kč
2.459 Kč
2.049 Kč
1.230 Kč

12.296 –24.593 Kč
0 – 22.134 Kč
0 – 2.459 Kč
0 – 2.049 Kč
0 – 1.230 Kč

Příloha č. 4/1
Výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
starostka
místostarosta
předseda výboru
člen výboru
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

18.400 Kč
12.600 Kč
1.000 Kč
700 Kč
400 Kč

Příloha č. 4/2
Výše peněžitého plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za
výkon funkce členů výborů ve výši 700 Kč/měsíc za podmínky účasti práce ve výborech.

Mgr. Ludmila Brožová, Pavel Marek, členové OZ

Datum : 01.11.2018

