Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Velká Bukovina
č. 11/18
konaného dne 29. 10. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Marta Hejlová, Petra Hlaváčková, Erika Kršková, Jaroslav
Kucharovič, Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta

1) Zahájení
Jednání zahájil dosavadní starosta (dále předsedající) v 18:00 hodin přivítáním nově zvolených
zastupitelů obce Velká Bukovina a přítomných hostů. 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 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 (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018,
žádný
návrh nebyl podán).
2) Složení slibu nově zvolených zastupitelů
Všech sedm nově zvolených zastupitelů složilo slib zastupitele v souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Erika Kršková, Marta Hejlová

4) Schválení programu jednání:
Zahájení
Složení slibu nově zvolených zastupitelů
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
 určení způsobu volby starosty a místostarosty
 volba starosty
 volba místostarosty
 určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Volba finančního a kontrolního výboru
 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 Volba předsedy finančního výboru
 Volba předsedy kontrolního výboru
 Volba členů finančního výboru
 Volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
Diskuse
Závěr

1)
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3)
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Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-11/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
5) Volba starosty a místostarosty


Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající navrhl volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Jiné návrhy nebyly
podány.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-11/18: ZO Velká Bukovina schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.


Volba starosty
Zastupitelka obce Erika Kršková navrhuje do funkce starosty p. Jaroslava Kucharoviče.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina volí starostou obce p. Jaroslava Kucharoviče.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-11/18: ZO Velká Bukovina volí starostou obce p. Jaroslava Kucharoviče.



Volba místostarosty
Předsedající navrhuje do funkce místostarosty p. Romana Vojtu.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina volí místostarostou obce p. Romana Vojtu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-11/18: ZO Velká Bukovina volí místostarostou obce p. Romana Vojtu.



Určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Zastupitel obce Jaroslav Pokorný navrhl, aby jako uvolněná byla vykonávána funkce starosty.
Jiné návrhy nebyly podány.
Nově zvolený starosta s výkonem funkce uvolněného starosty souhlasí, avšak z důvodů závazků
v zaměstnání, které nelze ukončit okamžitě, navrhuje, aby jako uvolněná byla vykonávána do
31. 12. 2018 funkce místostarosty a funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná od 1. 1.
2019.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn do 31. 12. 2018.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-11/18: ZO Velká Bukovina určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude
člen zastupitelstva uvolněn do 31. 12. 2018.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn od 1. 1. 2019.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-11/18: ZO Velká Bukovina určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn od 1. 1. 2019.

6) Volba finančního a kontrolního výboru


Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
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 a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-11/18: ZO Velká Bukovina zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.


Volba předsedy finančního výboru
Zastupitel obce Roman Vojta navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pí. Eriku
Krškovou. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina volí předsedou finančního výboru pí. Eriku Krškovou.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-11/18: ZO Velká Bukovina volí předsedou finančního výboru pí. Eriku Krškovou.



Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitel obce Roman Vojta navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Pavla
Šťastného. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina volí předsedou kontrolního výboru p. Pavla Šťastného.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-11/18: ZO Velká Bukovina volí předsedou kontrolního výboru p. Pavla Šťastného.



Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhuje zvolit členy finančního výboru pí. Martu Hejlovou a pí. Jiřinu Kavkovou.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina volí členy finančního výboru pí. Martu Hejlovou a pí. Jiřinu
Kavkovou.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-11/18: ZO Velká Bukovina volí členy finančního výboru pí. Martu Hejlovou a pí.
Jiřinu Kavkovou.



Volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhuje zvolit členy kontrolního výboru pí. Petru Hlaváčkovou a p. Jaroslava
Pokorného. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina volí členy kontrolního výboru pí. Petru Hlaváčkovou a p.
Jaroslava Pokorného.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-11/18: ZO Velká Bukovina volí členy kontrolního výboru pí. Petru Hlaváčkovou a
p. Jaroslava Pokorného.

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO










Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna v dosavadní výši následovně:
předseda výboru ZO:
1.700,- Kč
člen výboru ZO:
1.500,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.230,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce (§ 72 odst. 4
zákona o obcích) ve výši 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce následovně:
předseda výboru ZO:
1.700,- Kč
člen výboru ZO:
1.500,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.230,- Kč
neuvolněný starosta obce:
24.593,- Kč, tj. 0,6 násobek výše odměny,
která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, dle
právních předpisů platných v den přijetí tohoto usnesení.






Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 12-11/18: ZO Velká Bukovina stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce následovně:
předseda výboru ZO:
1.700,- Kč
člen výboru ZO:
1.500,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.230,- Kč
neuvolněný starosta obce:
24.593,- Kč, tj. 0,6 násobek výše odměny,
která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, dle
právních předpisů platných v den přijetí tohoto usnesení.
Stanovení výše odměny neuvolněného místostarosty bylo odloženo na jednání ZO před
počátkem výkonu funkce místostarosty jako funkce neuvolněné.

8) Diskuse






9) Závěr :

Účetní obce upozornila na povinnost nově schválit po nástupu p. Pokorného do funkce
zastupitele obce dohodu o provedení práce kronikáře obce.
Předsedající navrhuje schválit DPP v současném znění s odměnou 605,- Kč/měs.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje uzavření Dohody o provedení práce kronikáře s p.
Jaroslavem Pokorným s odměnou ve výši 605,- Kč/měs.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 13-11/18: ZO Velká Bukovina schvaluje uzavření Dohody o provedení práce
kronikáře s p. Jaroslavem Pokorným s odměnou ve výši 605,- Kč/měs.
V úterý 13. 11. 2018 se bude v Praze konat školení "Obec a povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les". Na toto školení byly před volbami předběžně přihlášeny dvě osoby. Zúčastní se ho p.
Kucharovič a p. Šťastný.
pí. Hlaváčková navrhla opětovné zřízení kulturní komise. Osloví občany, jaký by byl zájem o
členství v komisi a předloží konkrétní návrh na složení kulturní komise.
Jednání bylo ukončeno v 19 : 25 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Marta Hejlová
ověřovatel zápisu

………………………………

