OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE

ZÁPIS

č. 13/2018

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dražičky ze dne 31.10.2018 v 19.00 hod. v
úřadovně Obecního úřadu
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka Marešová,
Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
Program:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
3. Kontrola osvědčení o zvolení
4. Složení slibu členů zastupitelstva obce
5. Schválení programu
6. Projednání využitelnosti dosavadního jednacího řádu
7. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
8. Volba starosty obce
9. Volba zástupce starosty
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
12. Diskuze - různé
13. Závěr

K b.1) Ustavující zasedání zastupitelstva obce Dražičky zahájil dosavadní starosta obce pan
Mrázek přivítáním přítomných, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále konstatoval, že dnešní
jednání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000sb., o obcích v
platném znění, konalo do 15ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 19.10. v 16,00hod). V obci Dražičky žádný návrh nebyl
podán. Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna od 18.10.2018 na úřední desce
obce Dražičky a současně na elektronické úřední desce obce.
K b.2) Zapisovatelem ustavujícího zasedání určen p. Mrázek, ověřovateli zápisu určeny
p. Dvořáková Trochová, p. Marešová
K b.3) Dosavadní starosta obce pan Mrázek provedl kontrolu osvědčení o zvolení do
zastupitelstva obce Dražičky. Konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé byli řádně zvoleni.
K b.4) Členové zastupitelstva obce složili slib předepsaného znění dle § 69 Sb. odst. 2 zákona
o obcích
K b.5) Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo navržený program ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
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K b.6) Zastupitelstvo obce projednalo využitelnost dosavadního jednacího řádu zastupitelstva
obce
K b.7) Zastupitelstvo obce Dražičky projednalo způsob volby starosty a místostarosty
K b.8) Zastupitelé obce Dražičky přednesli návrhy na neuvolněného starostu obce. Navržen
byl: p. Milan Mrázek, žádné další návrhy nebyly podány
K b.9). Zastupitelé obce Dražičky přednesli návrhy na neuvolněného místostarostu obce.
Navrženi byli: 1) p. Luděk Hamr, 2) p. Zdeněk Rukavička. Hlasování bude provedeno
v pořadí, jak byly podány návrhy
K b.10) Zřízen finanční výbor ve složení: předseda p. Zdeněk Rukavička, členové Libuše
Hálová, Věra Dvořáková
Zřízen kontrolní výbor ve složení: předseda p. Lukáš Musil, členové Karolína Filipová,
Romana Rosendorfová
11) – zastupitelstvo obce Dražičky projednalo návrh starosty obce, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
poskytována měsíční odměna. Zastupitelstvo obce Dražičky stanoví měsíční odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1.11.2018 takto:
Starosta: zákonem stanovená minimální odměna v obci 1. kategorie činí 10,950,- Kč,
zastupitelstvo obce navrhlo zvýšení odměny na 13.000,- Kč hrubé mzdy. Vzhledem k tomu,
že obec Dražičky vykonává činnost veřejného opatrovníka, obdrží do rozpočtu finanční
příspěvek na výkon činnosti státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví ve výši 29.000,Kč na jednoho opatrovance. Celkem na dva opatrovance finanční příspěvek činí 58.000,Kč. Veřejné opatrovnictví zajišťuje starosta, proto tento příspěvek ve výši 4.830,- Kč bude
připočítán jako 1/12 k měsíční odměně starosty. Celková odměny starosty navržena ve výši:
17.830,- Kč. V případě ukončení veřejného opatrovnictví obce v průběhu volebního období
bude měsíční odměna starosty o částku 4.830,- Kč snížena.
Místostarosta: 10.000,- Kč hrubé mzdy ( 72 odst. 2 zákona o obcích)
Odměny dalších neuvolněných členů zastupitelstva nebudou vypláceny měsíčně, ale budou
řešeny podle jejich rozsahu činnosti na konci kalendářního roku formou finančního daru.
K b.12) - pokladníkem obecního úřadu navržena paní Jitka Marešová, navržena měsíční
odměna 5.000,- Kč hrubé mzdy
- účetní Obce Dražičky bude nadále vykonávat paní Lenka Kosobudová, navržena
měsíční odměna 8.000,- Kč hrubé mzdy
- stanoveny úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek od 19.00 hod. do 21.00 hod.
- stanoveny termíny veřejného zasedání zastupitelstva obce každý poslední čtvrtek v
měsíci od 19.00 hod.
- ustanovena sociální a kulturní komise při Obecním úřadu Dražičky ve složení:
předseda - p. Eliška Dvořáková Trochová Dražičky č.p. 25
členové - p. Josef Hála st. Dražičky č.p.17, Helena Hronová Dražičky č.p. 29,
Miluše Dvořáková Dražičky č.p. 38, Jitka Marešová Dražičky č.p. 68, Zuzana
Musilová Dražičky č.p.57, Luboš Bartáček Dražičky č.p. 65
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K b.13) Závěrem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce poděkoval starosta obce pan
Mrázek nově zvolenému zastupitelstvu obce za projevenou důvěru a požádal přítomné
zastupitele o spolupráci a podporu v nastávajícím volebním období.

Zapsal: Mrázek

Ustavující zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22.00 hod.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce podle § 93 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
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OBEC DRAŽIČKY 391 75 MALŠICE
USNESENÍ č. 13/2018
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAŽIČKY ZE DNE
31.10.2018
Přítomni: Eliška Dvořáková Trochová, Ing. Luděk Hamr, Radovan Janovský, Jitka
Marešová, Milan Mrázek, Lukáš Musil, Zdeněk Rukavička
1. Zastupitelstvo Obce Dražičky určuje zapisovatelem p. Mrázka a ověřovateli p.
Dvořákovou Trochovou a p. Marešovou
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

zdrželi se:

0

2. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo jednací řád zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

zdrželi se:

0

3. Zastupitelstvo Obce Dražičky schválilo navržený program ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
Výsledek hlasování. pro:

7

proti: 0

zdrželi se:

0

4. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo provést volbu starosty a místostarosty
veřejným hlasováním
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

zdrželi se:

0

5. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zvolení neuvolněného starosty obce Dražičky pana
Milana MRÁZKA
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

zdrželi se:

1

6. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zvolení neuvolněného místostarosty obce Dražičky
pana Ing. Luďka HAMRA
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

zdrželi se:
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7. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zřízení finančního výboru ve složení: předseda:
Zdeněk RUKAVIČKA
členové: Libuše HÁLOVÁ, Věra DVOŘÁKOVÁ
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0
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zdrželi se:

0

8. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo zřízení kontrolního výboru ve složení: předseda:
Lukáš MUSIL
členové: Karolína FILIPOVÁ, Romana ROSENDORFOVÁ
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

zdrželi se:

0

9. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo ve funkci pokladní Obecního úřadu Dražičky
paní Jitku MAREŠOVOU
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

zdrželi se:

1

10. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo ve funkci účetní Obecního úřadu Dražičky
paní
Lenku KOSOBUDOVOU
Výsledek hlasování: pro:

7

proti: 0

zdrželi se:

0

11. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo výši měsíčních odměn neuvolněných členů
zastupitelstva obce Dražičky. Odměna bude poskytována od 1.11.2018 takto:
17.830,- Kč hrubé mzdy

starosta
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

zdrželi se:

1

místostarosta 10.000,- Kč hrubé mzdy
Výsledek hlasování: pro:

5

proti: 0

zdrželi se:

2

12. Zastupitelstvo obce Dražičky schválilo výši měsíčních odměn funkcionářů Obecního
úřadu Dražičky. Odměna bude poskytována od 1.11.2018 takto:
pokladní
Výsledek hlasování: pro:

6

proti: 0

účetní
Výsledek hlasování: pro:

5.000,- Kč hrubé mzdy
zdrželi se:

1

8.000,- Kč hrubé mzdy
5

proti: 2

zdrželi se:

0

Zápis ověřil:
Milan Mrázek
starosta
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