Zápis
z 1. (ustavujícího) zasedání obecního zastupitelstva obce Zahrádky
konaného dne 1.11.2018 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu
v Zahrádkách č.p. 108
Přítomni: MUDr.Petr Cedrych , Lubomír Dlabač, JUDr.Petr Doležal, Jakub Drábek,
Ladislava Hemrlová, Mgr.Jaroslava Hoffmannová, Ladislav Chvojka, Ing.Lukáš
Kašpar, Anton Waxmandski, Ladislava Zejmonová, Ing.Vladimír Žižka
Omluveni: (0)
1)Zahájení
Ladislav Chvojka pozdravil přítomné a jako dosavadní starosta zahájil v 18:00
1. zasedání OZ. Dále prohlásil, že toto zasedání bylo řádně svoláno a
vyhlášeno a je usnášeníschopné.
Dosavadní starosta určil ověřovatele zápisu: MUDr.Petr Cedrych, Lubomír
Dlabač
2)Ověření zvolení členem zastupitelstva obce a složení slibu
Proběhlo ověření totožnosti všech 11 nově zvolených členů obecního
zastupitelstva a bylo jim předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce. Nikdo se svého mandátu nezřekl.
Ing. Lukáš Kašpar přečetl slib ve znění „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Zahrádky a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
Všech 11 členů zastupitelstva potvrdilo slib pronesením slova „slibuji“ a
vlastnoručním podpisem.
Program:
návrh Programu zasedání:
3) Schválení programu
4) Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce
5) Určení volební komise
6) Volba starosty, místostarosty
7) Stanovení počtu členů, volba předsedů a členů finančního a kontrolního
výboru, volba předsedy kulturní komise
8) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
9) Stanovení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
10) Projev starosty
11) Určení data a místa konání příštího zasedání zastupitelstva obce
12) Závěr
3)Schválení programu
návrh Usnesení 3/1:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
4)Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce
Ladislav Chvojka navrhuje jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva,
a to pro funkci starosty
návrh Usnesení 4/1:
Zastupitelstvo schvaluje jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva,
a to pro funkci starosty.
návrh byl přijat (7 Pro; 4 Proti; 0 Zdržel se)
(Proti: L.Dlabač, JUDr.Doležal, Ing.L.Kašpar, J.Drábek)
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5)Určení volební komise
návrh Usnesení 5/1:
Zastupitelstvo určuje volební komisi ve složení: JUDr.Petr Doležal,
Mgr.Jaroslava Hoffmannová, Ing.Vladimír Žižka
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
6)Volba starosty, místostarosty
návrh Usnesení 6a/1:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
6b)
MUDr.Petr Cedrych navrhuje do funkce starosty Ladislava Chvojku, ten s
návrhem souhlasí
návrh Usnesení 6b/1:
Zastupitelstvo volí do funkce starosty Ladislava Chvojku
návrh byl přijat (9 Pro; 0 Proti; 2 Zdržel se)
(Zdržel se: J.Drábek, Ing.L.Kašpar)
6c)
JUDr.Petr Doležal navrhuje do funkce místostarosty Jakuba Drábka, ten s
návrhem souhlasí
Protinávrh: Ladislava Hemrlová navrhuje neobsadit funkci místostarosty
nejprve se hlasuje o protinávrhu
návrh Usnesení 6c/1:
Zastupitelstvo určilo, že nebude obsazena funkce místostarosty
návrh byl přijat (7 Pro; 4 Proti; 0 Zdržel se)
(Proti: L.Dlabač, JUDr.P.Doležal, J.Drábek, Ing.L.Kašpar)
7)Stanovení počtu členů, volba předsedů a členů finančního a kontrolního
výboru, volba předsedy kulturní komise
návrh Usnesení 7a/1:
Zastupitelstvo stanovuje tříčlenný finanční výbor
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
návrh Usnesení 7b/1:
Zastupitelstvo volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. Lukáše Kašpara
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(Zdržel se: Ing.L.Kašpar)
Předseda finančního výboru navrhuje členy výboru Ing. Davida Šmata a
Oldřicha Schulze.
návrh Usnesení 7c/1:
Zastupitelstvo volí za člena finančního výboru Ing. Davida Šmata
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
návrh Usnesení 7d/1:
Zastupitelstvo volí za člena finančního výboru Oldřicha Schulze
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
návrh Usnesení 7e/1:
Zastupitelstvo stanovuje tříčlenný kontrolní výbor.
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
návrh Usnesení 7f/1:
Zastupitelstvo volí do funkce předsedy kontrolního výboru Lubomíra Dlabače
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(Zdržel se: L.Dlabač)
Předseda kontrolního výboru navrhuje členy výboru JUDr. Petra Doležala a
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Igora Kašpara
návrh Usnesení 7g/1:
Zastupitelstvo volí za člena kontrolního výboru JUDr. Petra Doležala
návrh byl přijat (10 Pro; 0 Proti; 1 Zdržel se)
(Zdržel se: JUDr.P.Doležal)
návrh Usnesení 7h/1:
Zastupitelstvo volí za člena kontrolního výboru Igora Kašpara
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
návrh Usnesení 7ch/1:
Zastupitelstvo volí do funkce předsedkyně kulturní komise Ladislavu Hemrlovou
návrh byl přijat (9 Pro; 0 Proti; 2 Zdržel se)
(Zdržel se: J.Drábek, Ing.L.Kašpar)
8)Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
rozsah odměn podle Zákona 128/2000 Sb. a nařízení vlády 318/2017 pro obce
601-1000 obyvatel je:
předseda výboru/komise: 0-2757 Kč
člen výboru/komise: 0-2298 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 0-1379 Kč
JUDr. Petr Doležal navrhuje odměny ve výši 80% maximální možné částky.
Protinávrh: MUDr. Petr Cedrych navrhuje ponechat odměny v dosavadní výši
nejprve se hlasuje o protinávrhu
návrh Usnesení 8/1:
Zastupitelstvo stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách:
- předseda finančního a kontrolního výboru: 1 060,- Kč,
- předseda kulturní komise: 1 560,- Kč,
- člen finančního a kontrolního výboru: 750,- Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 460,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
návrh byl přijat (7 Pro; 4 Proti; 0 Zdržel se)
(Proti: JUDr.P.Doležal, Ing.L.Kašpar, J.Drábek, L.Dlabač)
9)Stanovení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
návrh Usnesení 9/1:
Zastupitelstvo stanovuje členům kontrolního a finančního výboru, jež nejsou
členy zastupitelstva obce, odměnu ve výši 500 Kč za každé zasedání výboru,
kterého se zúčastní
návrh byl přijat (11 Pro; 0 Proti; 0 Zdržel se)
10)Projev starosty
Starosta promluvil k zastupitelům, požádal je o vzájemnou spolupráci a úctu a
popřál jim hodně sil
11)Určení data a místa konání příštího zasedání zastupitelstva obce
Starosta určil pro konání 2. zasedání OZ termín 22.11.2018 od 18:00 hodin v
zasedací síni obecního úřadu v Zahrádkách č.p. 108
12)Závěr
Starosta poděkoval přítomným a v 19:00 ukončil 1. zasedání OZ
Zapsal:

Ladislav Chvojka

Ověřovatelé:

MUDr.Petr Cedrych

Lubomír Dlabač
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