Zápis
z Ustavující zasedání ZO Podbořanský Rohozec, které se uskutečnilo dne
2.11.2018 od 17:00 hod. na sále v budově obecního úřadu
Zahájení (před zahájením předáno osvědčení o zvolení členům zastupitelstva).
Předsedajícím bylo konstatováno, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §
91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) v platném znění ,
koná se 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 o konání Ustavujícího
zastupitelstva byla na úřední desce Obecního úřadu Podbořanský Rohozec
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.10.2018.
Současně také byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Dále bylo
konstatováno, že dle prezenční listiny přítomných je zastupitelstvo
usnášeníschopné (přítomno 5 z celkového počtu 5)

Složení slibu členy zastupitelstva:
Dále bylo přistoupeno ke složení slibu členů zastupitelstva. Členové
zastupitelstva byli upozorněni na to, 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).
Slib: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Podbořanský Rohozec a jejich občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1. Předsedající přednesl návrh programu jednání:
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění či neuvolnění
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
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d) Volba starosty
e) Volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení kulturní komise
a) schválení předsedy
b) schválení členů
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7. Zastupování obce
8. Rozpočtové opatření č. 4,5/2018
9. Diskuze
Občanům byla dána možnost vyjádřit se k navrženému programu a v průběhu
dalšího jednání také ke všem projednávaným bodům, a to vždy před
konečným hlasování zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Zelenku Radka a p. Kloučka
Jiřího . a zapisovatelem p .Aisbrychovou Šárku.
Návrh usnesení:
ZO Podbořanský Rohozec určuje ověřovateli zápisu p. Zelenku Radka a p.
Kloučka Jiřího . a zapisovatelem p .Aisbrychovou Šárku.
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Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

1. Volba starosty a místostarosty
a) Nejprve určení počtu místostarostů – bylo navrženo, aby zastupitelstvo volilo
jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec schválilo volbu jednoho místostarosty. ….
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
b)
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění či neuvolnění
Byl předložen návrh, aby funkce starosty byla vykonávána jako neuvolněná.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec ve smyslu zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněný.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Rovněž tak byl podán návrh, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako
neuvolněná. Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec ve smyslu zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněný.
Pro:

5

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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Usnesení bylo schváleno.

c)

Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Starosta navrhl průběh volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
(aklamací). Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
ZO Podbořanský Rohozec schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Pro: 5

Zdrželi se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba starosty a místostarosty:
d)

Volba starosty:
Starosta navrhl
vznesen.

p. Ladislava Gála do funkce starosty. Jiný návrh nebyl

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Podbořanský
Podbořanský Rohozec p.Ladislava Gála.
Pro: 5

Proti:

0

Rohozec

volí

starostou

obce

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
e) Volba místostarosty
Starosta navrhl p. Jiřího Kloučka do funkce místostarosty obce Podbořanský
Rohozec .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec volí místostarostou p. Jiřího Kloučka
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
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4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)Předkládám návrh, aby obecní zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a
kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Pro:5

Proti:0

Zdrželi se:0

Usnesení bylo přijato.

b) Volba předsedy finančního výboru
Podán návrh na p. Zelenku Radka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec volí předsedou finančního výboru p.
Zelenku Radka.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.

c) Volba předsedy kontrolního výboru
Podán návrh na p. Sloupa Jaroslava
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec volí předsedou kontrolního výboru p.
Sloupa Jaroslava

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0
5

Usnesení bylo přijato.
d) Volba členů finančního výboru
Byl podán návrh na členy finančního výboru, a to na
p. Čiháková Zdena a p. Žiláková Liduše
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec volí členy finančního výboru p.
Čihákovou Zdenu a p. Žilákovou Liduši.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.

e) Volba členů kontrolního výboru
Podán návrh na členy kontrolního výboru, a to na
p. Pavel Žilák a další člen bude zvolen na příštím zasedání zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec volí člena kontrolního výboru p.Pavla
Žiláka a dalšího člena zvolí na příštím zasedání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.

5. Zřízení kulturní komise
a)schválení předsedy
Schválení předsedy kulturní komise
Podán návrh na p. Stanislava Krušinu .
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec schvaluje předsedou kulturní komise p.
Stanislava Krušinu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

b)schválení členů
Podán návrh na členy kulturní a to na
p. Pavla Hajase a p. Miroslava Strunze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec schvaluje členy kulturní komise p. Pavla
Hajase a p. Miroslava Strunze.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Odměny členů zastupitelstva – předložen návrh
starosta: 21899 Kč
místostarosta: 13800 Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1700 Kč,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec stanovuje dle nařízením vlády č.
318/2017 Sb., svým neuvolněným členům za výkon funkce ode dne zvolení odměny
za měsíc v následujících částkách hrubého :

7

starosta: 21899 Kč
místostarosta: 13800 Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1700 Kč,
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.

7) Zastupování obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec pověřuje p. Ladislava Gála a Jiřího
Kloučka zastupováním obce při jednáních v orgánech Skládka Vrbička, Svazku obcí
Podbořanska a MAS Vladař.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

8) Rozpočtové opatření 4,5/2018

Účetní seznámila s rozpočtovým opatřením č.4/2018,který v rámci pravomoci
schválil starosta. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.(příjmy 2.000,-,výdaje
50.000,-,financování -48.000,-Kč.)
ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2018.
Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.5/2018.Rozpočtové
opatření je přílohou zápisu.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2018 dle přiloženého rozpisu.(příjmy 31.000,- výdaje 31.000,- )
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
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Usnesení bylo schváleno.

9) Diskuze
p.Korseltová – zeptala se na přidělování bytů a zahrádek
p.Žilák – vyslovil názor,že zastupitelstvo by mělo na zasedání informovat o
žádostech a o přidělení bytu
p. Tobischová – pochválila opravy na obecním úřadu
Poděkování bývalým zastupitelům a občanů za vloženou důvěru při volbách.

Starosta schůzi ukončil v 17.40 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
Zapisovatel:
p. Aisbrychová Šárka

…………………………

Ověřovatelé:
p. Zelenka Radek

……………………………

p. Klouček Jiří

…..……………………….

Ladislav Gál, starosta obce

…………………………..
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