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Výpis z Ustavujícího zasedání OZ dne 31. 10. 2018 
 

Zahájeno v 19:05 

 

Přítomni: Prexl, Voráček, Šipla, Plánička, Frančík, Bechynský, Kutka, Procházka, Kirpal 

Omluven: - 

 

Zasedání zastupitelstva obce Zavlekov bylo zahájeno dosavadním starostou Tomášem Prexlem 

(„dále jen 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. Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Zavlekov zveřejněna 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
dle § 95 odst. 1 zákona o obcích 

 
veřejné zasedání vede: Prexl 

určení zapisovatele: Jandová 

určení ověřovatelů: Šipla, Kutka 

návrhová komise: Kirpal, Procházka 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 

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 dle § 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 Zavlekov a jejích 

občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Přítomní členové zastupitelstva složí slib 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

 

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad. 

 

 

 Schválení programu 

 
s odkazem na ustanovení § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) prohlášení 

o usnášeníschopnosti OZ, přednesení programu VZ OZ: 
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Program:  

 

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, kontrolního výboru a komise pro kulturní záležitosti 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a komise pro kulturní 

záležitosti 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba předsedy komise pro kulturní záležitosti 

e) volba členů finančního výboru 

f) volba členů kontrolního výboru 

g) volba členů komise pro kulturní záležitosti 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 

o obcích)  

6) Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

7) Různé 

8) Diskuze 

9) Závěr 

 

 

Usnesení 1: OZ schvaluje určení zapisovatele - Jandová, určení ověřovatelů - Šipla, Kutka, 

návrhová komise.- Kirpal, Procházka. 

 

Usnesení 2: OZ schvaluje s odkazem na ustanovení § 92 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. 

(zákon o obcích) prohlášení o usnášeníschopnosti OZ; OZ schvaluje přednesený program 

ustavujícího zasedání. 

 

 

 Volba starosty a místostarosty  
 

a) Usnesení 3: OZ schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

b) Usnesení 4: OZ schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 

Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy 

jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou 

předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek 

sčítání zkontrolovat.  



3 

 

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. 

 

OZ bere na vědomí. 

 

d) volba starosty 

 

Usnesení 5: OZ volí starostou obce Zavlekov pana Tomáše Prexla. 

 

e) volba místostarosty 

 

Usnesení 6: OZ volí místostarostou obce Zavlekov pana Josefa Voráčka. 

 

 Zřízení finančního, kontrolního výboru a komise pro kulturní záležitosti 

 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 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 navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a komisi pro 

kulturní záležitosti, přičemž každý z nich bude mít tři členy. 

 

a) zřízení finančního, kontrolního výboru a komise pro kulturní záležitosti a určení počtu členů. 

 

Usnesení 7: OZ zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor a komisi pro kulturní záležitosti. 

Oba výbory i komise budou tříčlenné. 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

 

Usnesení 8: OZ volí předsedou finančního výboru pana K. Kutku. 

 

volba předsedy kontrolního výboru 

 

Usnesení 9: OZ volí předsedou kontrolního výboru pana P. Šiplu. 

 

c) volba předsedy komise pro kulturní záležitosti 

 

Usnesení 10: OZ volí předsedou komise pro kulturní záležitosti paní P. Přerostovou. 

 

d) volba členů finančního výboru 
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Usnesení 11: OZ volí členy finančního výboru paní H. Meclovou a pana P. Procházku. 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

 

Usnesení 12: OZ volí členy kontrolního výboru pana P. Kirpala a pana M. Frančíka. 

 

f) volba členů komise pro kulturní záležitosti 

 

Usnesení 13: OZ volí členy komise pro kulturní záležitosti paní J. Krbcovou a paní J. 

Jandovou. 

 

 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

 
Usnesení 14: OZ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 700,-Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována od dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode 

dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

Usnesení 15: OZ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 

za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

7.015, Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od dne následujícího po dni zvolení do 

funkce místostarosty. 

 

Usnesení 16: OZ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 

za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise ve výši 1.500,- Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována od dne následujícího po dni zvolení do funkce předsedy 

výboru nebo komise. 

 

Usnesení 17: OZ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 

za výkon funkce člena výboru zastupitelstva a člena komise ve výši 1100,- Kč měsíčně. 

Odměna bude poskytována od dne následujícího po dni zvolení do funkce člena výboru nebo 

komise. 

 

 

 Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

 
Usnesení 18: OZ schvaluje jednací řád ZO. 

 

 

 Různé 
 

Usnesení 19: OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2018. Změna v příjmech + 832.000,-

Kč, změna ve výdajích + 1.432.000,-Kč. Financování 600.000,-Kč bude pokryto z příjmů 

z předešlých let. 

 

Usnesení 20: OZ schvaluje prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou s panem … 
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Usnesení 21: OZ schvaluje dodatek č.1: změna termínu v bodě 2.1. – do 31.1. 2019 Smlouvy 

o dílo mezi obcí Zavlekov a Ing.arch. Václavem Staškem. OZ pověřuje starostu obce 

sepsáním dodatku. 

 

Usnesení 22: OZ schvaluje revokaci usnesení bb) ze dne 4. 7. 2018 - změna částky přijaté 

dotace z dotačního titulu 2018 Příspěvek na věcné vybavení od Plzeňského kraje na částku 

22.272,- Kč. 

 

 

 Diskuze 

 
p. Soumar-obsazení členů výborů/komise 

 

 

 Závěr 

 
Jednání ukončeno v 19:30 hodin. 

 

 
 

Zapsala: …………….. 

Jandová

 

 

 

 

Ověřili: …………. 

Šipla 

………….. 

Kutka 

Starosta obce: …………. 

Prexl

 


