Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta Přemysl Moravec (dále jako předsedající).
Předsedající upozornil, zasedání zastupitelstva je nahráváno a záznam je uchováván.
Datum konání: 20.10. 2022 zahájeno v 19:58 hodin.
Přítomni :
Stanislav Vrtal
Tomáš Marek
Karel Dvorník
Tomáš Kašík
Přemysl Moravec
Milan Machovec
Libor Vanko
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 zvolených členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Zastupitelstvo obce Čížov ověřilo v souladu s ust. § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, platnost volby u přítomných členů Zastupitelstva obce Čížov.
Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, tak aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/200 Sb. o obcích, v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhu soudu na neplatnost voleb, nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst.1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Čížov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní.
Zastupitelé převzali proti podpisu „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Čížov”.
1.) Složení slibu členy zastupitelstva
Dosavadní starosta (předsedající zasedaní) Přemysl Moravec 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 (§ 55zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o znění některých zákonů v platném znění.
Předsedající přečetl slib v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Čížov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky”. Jmenovitě vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a připojením podpisu na připravený arch
(příloha č. ) Všichni jednotliví členové Zastupitelstva obce Čížov složili slib a podepsali.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající Přemysl Moravec určil zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel:
Blanka Chalupová
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kašík
Libor Vanko
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování:
Pro 7 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů
Proti 0 členů
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

2.) Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Složení slibu zvolených zastupitelů obce Čížov
Schválení programu
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty
Volba místostarosty
Zřízení kontrolního a finančního výboru
a) učení 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
Jednací řád zastupitelstva obce
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zák.
o obcích)
Diskuse

Hlasování o programu:
Pro 7 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů
Proti 0 členů
Program byl schválen

3.) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstva jinak probíhá volba starosty a místostarosty
veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající zasedaní
Přemysl Moravec vyzval přítomné členy zastupitelstva, zda má někdo návrh na změnu způsobu hlasování.
Pan Tomáš Marek navrhl tajný způsob hlasování.
Zastupitelstvo obce neschválilo změnu způsobu hlasování na tajný. Hlasování tedy bude veřejné.

Výsledek hlasován o změně způsobu hlasování na tajný:
Pro 2 členové
Proti 5 členů
Návrh byl zamítnut.
Předsedající dále upozornil, že nejprve bude volen starosta a po jeho zvolení případně nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Hlasování:
Pro 5 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů
Proti 2 členů
Usnesení bylo schváleno.

4.) Volba starosty obce
Pan Tomáš Marek navrhl jako kandidáta na starostu obce pana Libora Vanka. Pan Libor Vanko
kandidaturu na starostu obce odmítl. Zastupitelé se dohodli, že o návrhu nebudou hlasovat s ohledem na
skutečnost, že pan Libor Vanko mandát odmítá.
Stanislav Vrtal navrhl jako kandidáta na starostu obce pana Milana Machovce.
Libor Vanko navrhl jako kandidáta na starostu obce pana Přemysla Moravce.

Hlasování proběhlo v pořadí podaných návrhů.
Jako první bylo hlasování o zvolení starostou obce pana Milana Machovce.
Zastupitelstvo obce:
nezvolilo starostou obce Čížov pana Milana Machovce
Hlasování:
Pro 2 členi
Proti 5 členů
Zdrželi se hlasování 0 člen
Jako první bylo hlasování o zvolení starostou obce pana Přemysla Moravce.
Zastupitelstvo obce:
zvolilo starostou obce Čížov pana Přemysla Moravce
Hlasování:
Pro 4 členi
Proti 0 členi
Zdrželi se hlasování 3 člen

5.) Volba místostarosty obce
Přemysl Moravec navrhl jako kandidáta na místostarostu obce pana Milana Machovce.
Nebyly podány další návrhy.
Proběhlo hlasování o zvolení místostarostou obce pana Milana Machovce
Zastupitelstvo obce:
zvolilo místostarostou obce Čížov pana Milana Machovce
Hlasování:
Pro 6 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 1 členů

6.) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§117 odst. 2 a §84 ost. 2) zákon o
obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor
musí být minimálně tříčlenný. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby. Pouze
předsedou výboru musí být člen zastupitelstva. Členem finančního a kontrolního výboru nemůže být
starosta místostarosta, tajemník obecního úřadu, ani osoba zajišťující účetní a rozpočtové práce na
obecním úřadě.
Předsedající navrhl zřízení finančního a kontrolního výboru, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný
návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů
Usnesení bylo schváleno
a) Volba předsedy finančního výboru
Přemysl Moravec navrhl jako kandidáta na předsedu Finančního výboru obce Čížov pana Libora Vanka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Zvolilo jako předsedu finančního výboru pana Libora Vanka
Hlasování:
Pro 6 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 1 členů
Usnesení bylo schváleno

b) Volba předsedy kontrolního výboru
Přemysl Moravec navrhl jako kandidáta na předsedu Kontrolního výboru obce Čížov pana Tomáše
Kašíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Zvolilo jako předsedu kontrolního výboru pana Tomáše Kašíka
Hlasování:
Pro 6 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 1 členů
Usnesení bylo schváleno

c) Volba členů Finančního výboru
Přemysl Moravec navrhl jako členy Finančního výboru obce Čížov pana Stanislava Vrtala a pana Karla
Dvorníka. Pan Libor Vanko navrhl změnu členů, do Finančního výboru navrhoval pana Marka a pana
Vrtala do Kontrolního výboru. Pan starosta vysvětlil svůj návrh a důvody svého návrhu, myslí si, že
s ohledem na právní vzdělání pana Marka bude pan Marek prospěšnější pro práci v kontrolním výboru.
Zastupitelé se následně shodli ve složení výborů v původním návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Zvolilo jako členy Finančního výboru obce Čížov pana Stanislava Vrtala a pana Karla Dvorníka
Hlasování:
Pro 5 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 2 členů
Usnesení bylo schváleno
d) Volba členů Kontrolního výboru
Přemysl Moravec navrhl jako členy Kontrolního výboru obce Čížov pana Tomáše Marka a paní Blanku
Chalupovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Zvolilo jako členy Kontrolního výboru obce Čížov pana Tomáše Marka a paní Blanku Chalupovou
Hlasování:
Pro 5 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 2 členů
Usnesení bylo schváleno

7.) Jednací řád Zastupitelstva obce Čížov
Pan Přemysl Moravec předložil zastupitelům obce návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce Čížov.
Zastupitelé obce byli s jednacím řádem řádně seznámeni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Vydává a schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Čížov, v předloženém znění.
Hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů
8.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72

zák. o obcích)
Neuvolnění členové zastupitelstva jsou odměňováni v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva, v platném znění.
Neuvolněný zastupitel obce – v maximální výši tj. 1289,- Kč/ měsíc
Předseda výboru zastupitelstva – v maximální výši tj. 2577,- Kč/ měsíc
Člen výboru zastupitelstva – v maximální výši tj. 2148,- Kč/ měsíc
Neuvolněný místostarosta – v maximální výši tj. 23198,- Kč/ měsíc
Neuvolněný starosta obce – v maximální výši, tj. 25776,- Kč/ měsíc
Diskuse:
Odměny byly navrženy v maximální výši. K návrhu nebyly žádné další připomínky.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce:
schvaluje měsíční odměny neuvolněných zastupitelů obce, místostarosty, starosty, předsedů
výborů a členů výborů obce jako maximum dle nařízení vlády v platném znění.
Hlasování:
Pro 7 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů
Proti 0 členů
Usnesení bylo schváleno

6. Diskuse
Dále byla otevřena diskuse. Starosta obce p. Moravec zveřejnil předpokládaný termín dalšího
zasedání zastupitelstva obce na 3. listopadu 2022. Seznámil zastupitele s návrhem programu
příštího zasedání zastupitelstva a vyzval je, aby se včas seznámili s potřebnými podklady pro
jednání příštího zasedání zastupitelstva.

Členové zastupitelstva obce neměli žádné další připomínky.
Všechny body jednání byly jednotlivě projednány a bylo o nich hlasováno.
Starosta ukončil schůzi v 20:26 hod.
Zapsala: Blanka Chalupová

Za Obecní úřad Čížov:

Přemysl Moravec
starosta obce

Podpisy ověřovatelů:
Tomáš Kašík
Libor Vanko

Podpisy přítomných zastupitelů obce:
Stanislav Vrtal
Karel Dvorník
Tomáš Marek

V Čížově 26. října 2022

Ing. Milan Machovec
místostarosta obce

