ZÁPIS
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Malíkov, konaného
dne 6. 11. 2014.
Přítomni: pp. Dvořák Petr, Součková Marie, Součková Květoslava, Kašparů Miroslav,
Ing. František Vetyška.
Hosté: Kašparů Marcela
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Seznámení s výsledky voleb
4) Složení slibu zastupitelstva
5) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6) Volba starosty a místostarosty
7) Zřizení finančního a kontrolního výboru
8) Jednací řád zastupitelstva
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
10) Informace o provedeném dílčím přezkoumání

1) Zahájení
Zahájení a přivítání přítomných provedl dosavadní starosta obce p. Dvořák. Předsedající schůze
konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění konalo 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro pdání návrhů
soudu na neplatnost voleb. Žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce obecního úřadu Kamenný Malíkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
7 dnů a to od 26. 10. 2014 do 6. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatoval z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, že je přítomno
5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) 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 a zároveň bylo schváleno, aby ustavující
zasedání řídil Petr Dvořák.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.

3) Seznámení s výsledky voleb
S výsledky voleb do obecního zastupitelstva seznámila přítomné pí. Marie Součková
Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Marie Součková
Petr Dvořák
Miroslav Kašparů
Květoslava Součková
Ing. František Vetyška
Náhradníci:
Jan Meisl
Ing. Miroslav Kašparů
Vlastimil Dvořák
Jiří Pražák
Anna Vetyšková

4) Složení slibu zastupitelstva obce
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.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a
jmenovitě vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib složit, ani nesložil slib s výhradou.

5) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající určil zapisovatelkou pí Marii Součkovou a ověřovatele zápisu Květoslavu Součkovou
a Ing. Františka Vetyšku.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelku Marii Součkovou a ověřovatele zápisu Květoslavu
Součkovou a Ing. Františka Vetyšku.

6) Volba starosty a jednoho místostarosty ( neuvolněné)
Zastupitelstvo obce stanovilo, že hlasování bude probíhat veřejně.
Po dlouhé diskusi byl starostou obce zvolen Petr Dvořák a místostarostou Marie Součková.
Usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov volí starostou pana Petra Dvořáka .
Usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov volí místostarostu paní Marii Součkovou.
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít 3 členy.
Před hlasování byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl předložen.
Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl dán návrh, aby tuto funkci vykonával Ing. František Vetyška a členy fin. výboru byli
Marcela Kašparů a Mudr. Lenka Sedláková Součková.
Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byl dán návrh, aby tuto funkci vykonávala pí. Květoslava Součková a členy kontrolního
výboru byli Ing. Miroslav Kašparů a Petra Dvořáková.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor oba výbory budou třičlenné.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce volí předsedu finančního výboru Ing. Františka Vetyšku
a členy
Marcela Kašparů
Mudr. Lenka Sedláková Součková
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru Miroslava Kašparů
a členy
Květoslavu Součkovou
Ing. Miroslav Kašparů

8) Jednací řád zastupitelstva obce
Zastupitelé byli seznámeni s Jednacím řádem zastupitelstva, který byl scválen předchozím
zastupitelstvem dne 7. 11. 2010.
Usnesení č.8
Zastupitelé obce schvalují Jednací řád zastupitelstva obce bez připomínek.

9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v
platném znění poskytována odměna ve výši:
starosta
Petr Dvořák
1.200,- Kč
místostarosta
Marie Součková
3.000,- Kč
předs. kontrol. výboru Miroslav Kašparů
300,- Kč
předs. finanč. výboru
Ing. František Vetyška
300,- Kč
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za výkon funkcí takto:
starosta
Petr Dvořák
1.200,- Kč
místostarosta
Marie Součková
3.000,- Kč
předs. kontrol. výboru Miroslava Kašparů
300,- Kč
předs. finanč. výboru
Ing. František Vetyška
300,- Kč

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zák. o obcích
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
V Kamenném Malíkově 10. 11. 2014
…..................................
Květoslava Součková
ověřovatel zápisu

….....................................
Marie S o u č k o v á
místostarosta

….................................
Ing. František Vetyška
ověřovatel zápisu

…..................................
Petr D v o ř á k
starosta

