OBEC STAROVIČKY____________________________________________
Zápis č. 1/2014
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,
konaného dne 4.11.2014, od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Starovičkách
Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Starovičky (dále jen „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.00 hod. členem nově zvoleného zastupitelstva panem Pavlem Šafaříkem (dále
jako „předsedající“). Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
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 i elektronické úřední desce
Obecního úřadu Starovičky zveřejněna od 27.10.2014 – 4.11.2014.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
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, 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 ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a 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.
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu slečnu Pavlínu Prátovou, DiS. a pana Bc. Josefa
Janouška a zapisovatelkou paní Hanu Kapustovou.
Pro:

9 členů ZO

Proti:

0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO Starovičky určuje ověřovateli zápisu slečnu Pavlínu Prátovou, DiS. a pana
Bc.Josefa Janouška a zapisovatelkou paní Hanu Kapustovou.

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. Před hlasování dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty, určení funkce – uvolněná,
neuvolněná
b) Volba starosty
c) 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) Volba členů Školské a kulturní komise obce, přestupková komise obce
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72
zákona o obcích)
7) Návrh statutárního zástupce a náhradníka obce na jednání valných hromad Hantály
a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice
8) Návrh zástupce obce na jednání dobrovolného svazku obcí „Mikroregion
Hustopečsko“
9) Návrh statutárního zástupce a náhradníka obce na jednání valných hromad V a k, a.s.
Břeclav
10) Návrh zástupce a náhradníka obce na jednání dobrovolného svazku obcí „Čistý
Jihovýchod“.
11) Diskuse, různé, závěr
Pro :

9 členů ZO

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky schvaluje navržený program jednání.
3) Volba starosty a místostarosty
a) Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním a vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobů hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Dále navrhuje volbu pouze jednoho místostarosty.
Pro:

9 členů ZO

Proti:

0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním a dále schvaluje volbu pouze jednoho místostarosty.

Dále předsedající navrhl, že starosta bude pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněný, místostarosta pro výkon své funkce bude dlouhodobě neuvolněný. Nikdo
z členů ZO neměl jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování:
Pro:

9 členů ZO

Proti:

Zdržel se: 0

0

Usnesení: ZO Starovičky schvaluje, že starosta bude pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněný, místostarosta bude pro výkon své funkce dlouhodobě
neuvolněný.
b) Volba starosty
Předsedající navrhuje starostou obce pana Vladimíra Drbolu, a jelikož jiné návrhy
nebyly podány, bylo přistoupeno k hlasování.
Pro:

8 členů ZO

Proti:

0

Zdržel se: 1 (Drbola Vladimír)

Usnesení: ZO Starovičky volí starostu obce Starovičky pana Vladimíra Drbolu.
Po zvolení starosty vedl dále zasedání zastupitelstva zvolený starosta obce pan
Vladimír Drbola.
c) Volba místostarosty
Starosta navrhl místostarostou obce pana Pavla Šafaříka, další návrhy nebyly podány,
bylo přistoupeno k hlasování.
Pro:

8 členů ZO

Proti:

Zdržel se: 1 (Šafařík Pavel)

0

Usnesení: ZO Starovičky volí místostarostu obce Starovičky pana Pavla Šafaříka.
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
(§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích. Zastupitelstvo navrhuje
tříčlenné složení jak finančního, tak kontrolního výboru.
Pro:

9 členů ZO

Proti:

0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO Starovičky zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Davida Poláčka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky volí předsedu finančního výboru pana Davida Poláčka.

c) Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru slečnu Pavlína Prátová,
DiS. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Pavlína Prátová, DiS.)

Usnesení: ZO Starovičky volí předsedu kontrolního výboru slečnu Pavlínu Prátovou,
DiS.
d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Starosta navrhl tyto členy finančního a kontrolního výboru:
Finanční výbor: Tomáš Dolák, Radim Hovězák
Pro : 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky volí členy finančního výboru pana Tomáše Doláka a pana
Radima Hovězáka.
Kontrolní výbor : Bc. Josef Janoušek, Václav Hovězák
Pro : 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky volí členy kontrolního výboru pana Bc. Josefa Janouška a
pana Václava Hovězáka.
5) Volba členů Školské a kulturní komise obce, přestupková komise obce
Starosta v tomto bodě jednání navrhl zřídit také školskou a kulturní komisi a
přestupkovou komisi v tomto složení:
Školská a kulturní komise :
Předseda: Tomáš Dolák
Členové: Pavlína Prátová DiS., Kateřina Pleskačová DiS.
Přestupková komise:
Předseda: Doc. JUDr. Milan Pekárek, CSc.
Členové: Vladimír Drbola, Václav Hovězák, Pavel Šafařík
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky schvaluje složení přestupkové komise – předseda Doc.
JUDr. Milan Pekárek, CSc., členové Vladimír Drbola, Václav Hovězák, Pavel Šafařík
a složení školské a kulturní komise obce – předseda Tomáš Dolák, členové Pavlína
Prátová DiS. a Kateřina Pleskačová DiS.

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta navrhuje odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva ve
výši 600,- Kč pro zastupitele a člena výboru, 800,- Kč pro zastupitele a předsedy
výboru. S tímto návrhem souhlasili všichni zastupitelé.
Starosta obce navrhl, aby měsíční odměna pro místostarostu zůstala stejná jako
v minulém volebním období ve výši 3 000 Kč ( v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění)
Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.
Pro: 8 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Šafařík Pavel)

Usnesení: ZO Starovičky schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva ve výši 600,- Kč pro zastupitele a člena výboru, 800,- Kč pro zastupitele
a předsedy výboru, dále měsíční odměnu pro místostarostu obce ve výši 3 000,- Kč
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích. Odměny budou poskytovány
ode dne přijetí tohoto usnesení.
7) Návrh statutárního zástupce a náhradníka obce na jednání valných hromad
Hantály a.s., Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice
Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby navrhli zástupce obce na jednání valných
hromad firmy Hantály, a.s., ve kterých je obec akcionářem.
Zastupitelé navrhli starostu Vladimíra Drbolu a místostarostu obce Pavla Šafaříka.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se : 0

Usnesení: ZO Starovičky deleguje pro práci v představenstvu společnosti Hantály,
a.s. Velké Pavlovice a na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné hromady
starostu pana Vladimíra Drbolu a jako náhradníka pana Pavla Šafaříka.
8) Návrh zástupce obce a náhradníka na jednání dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Hustopečsko“
Na jednání DSO Mikroregion Hustopečsko navrhují zastupitelé jako statutární
zástupce obce Starovičky starostu a místostarostu obce.
Pro : 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky deleguje jako statutárního zástupce obce na jednání DSO
Mikroregion Hustopečsko starostu obce pana Vladimíra Drbolu a místostarostu obce
pana Pavla Šafaříka.
9) Návrh statutárního zástupce a náhradníka obce na jednání valných hromad
VaK, a.s. Břeclav
Starosta vyzval členy zastupitelstva, aby navrhli zástupce pro práci v představenstvu
společnosti VaK Břeclav, a.s. Zastupitelé rovněž navrhli jako zástupce obce starostu
pana Vladimíra Drbolu a místostarostu pana Pavla Šafaříka.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky deleguje jako zástupce pro práci v představenstvu
společnosti VaK Břeclav a.s. a na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné
hromady starostu p. Vladimíra Drbolu a jako náhradníka místostarostu pana Pavla
Šafaříka.
10) Návrh zástupce obce na jednání dobrovolného svazku obcí „Čistý Jihovýchod“.
Na jednání DSO „Čistý Jihovýchod“ navrhují zastupitelé jako statutární zástupce obce
Starovičky starostu a místostarostu obce.
Pro : 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky deleguje jako statutárního zástupce obce na jednání DSO
„Čistý Jihovýchod“ starostu obce pana Vladimíra Drbolu a místostarostu obce pana
Pavla Šafaříka.
11) Různé, diskuse, závěr
a) ZO Starovičky rovněž deleguje jako zástupce na všechny řádné, mimořádné a
náhradní valné hromady obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast starostu pana Vladimíra Drbolu a náhradníka místostarostu pana Pavla
Šafaříka.
Pro: 9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky rovněž deleguje jako zástupce na všechny řádné,
mimořádné a náhradní valné hromady obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast starostu pana Vladimíra Drbolu a náhradníka místostarostu pana
Pavla Šafaříka.
b) Dále starosta navrhl doplnit členy rady školy za odcházející zastupitele a na jejich
místa navrhl paní Kateřinu Pleskačovou DiS. a pana Radima Hovězáka.
Pro:

9 členů ZO

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: ZO Starovičky schvaluje členy rady školy paní Kateřinu Pleskačovou DiS. a
pana Radima Hovězáka.
Jelikož již nebylo více připomínek a dotazů, a program schůze byl zcela vyčerpán,
starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 18.20 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 5. listopadu 2014
Zapsala: Hana Kapustová
Ověřovatelé: Pavlína Prátová DiS.
Bc. Josef Janoušek

Pavel Šafařík
místostarosta

……………………………..
.. ………………………….

Vladimír Drbola
starosta

