OBEC HLOHOVEC, okres Břeclav
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec pro volební období 2018-2022

Z Á P I S
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec,
konaného dne 31. října 2018 v Kulturním domě v Hlohovci

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec (dále jako „zastupitelstvo obce“) zahájila v 18.00
hodin dosavadní starostka obce paní Marie Michalicová (dále jako „předsedající“), která dále celé
zasedání řídila.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezenci 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 úvodem všechny srdečně přivítala na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva obce,
které vzešlo na základě výsledků hlasování ze dne 6. října 2018.
Dále konstatovala, že ustavující zasedání bylo svoláno tak, aby se v souladu s ustanovením § 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále jen „zákon o obcích“,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Ve lhůtě, která uplynula dne 20. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán. Dále uvedla, že zasedání svolala
dne 23. října 2018 doručením pozvánky všem nově zvoleným členům zastupitelstva, oznámení
o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích bylo zveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Hlohovec v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 23. 10. do 31. 10.
2018. Současně bylo zveřejněno na elektronické úřední desce a dále vyhlášeno místním rozhlasem.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno celkem 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona
o obcích). Předsedající doplnila technickou poznámku, že v průběhu zasedání nebude z praktických
důvodů uvádět u jmen tituly členů zastupitelstva, s výjimkou zvoleného funkcionáře.



Složení slibu členy zastupitelstva

V této chvíli předsedající konstatovala, že dle Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
Hlohovec ze dne 6. října 2018, je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva. Konstatovala tedy, že
všichni přítomni členové zastupitelstva obce byli řádně zvoleni a mohou přistoupit ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornila, 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 pověřila členku zastupitelstva paní Hanu Sítkovou
přečtením textu slibu stanoveného v § 69 odst. 2 zákona o obcích: "Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Pak předsedající jmenovitě podle abecedy
vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu hlasitým a zřetelným pronesením slova
„slibuji“, a dále podpisem pod jeho text na připraveném archu (příloha č. 1 zápisu). Žádný člen
zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.



1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla určit zapisovatelem paní Jitku Lípovou a ověřovateli zápisu paní Hanu Sítkovou a
pana Karla Vlašice. K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani připomínky.

str.1/10

OBEC HLOHOVEC, okres Břeclav
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlohovec pro volební období 2018-2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec určuje ověřovateli zápisu paní Hanu Sítkovou a pana Karla
Vlašice a zapisovatelkou paní Jitku Lípovou.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.



2) Schválení programu zasedání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyl vznesen žádný
protinávrh ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů rady
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 zástupců obce:
a) na valné hromady a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav
b) na valné hromady a.s. Hantály
c) na valné hromady dobrovolného svazku obcí LVA (DSO LVA)
d) na členské schůze dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod (DSO Čistý
Jihovýchod)
6.
Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
7.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (v souladu
s § 72 zákona o obcích)
8.
Diskuse
9.
Závěr
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.



3)

Volba starosty, místostarosty a členů rady obce

3a)

Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. K návrhu nebyl vznesen
žádný protinávrh ani připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.

3b)

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění

Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce i v tomto volebním období byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu ustan. § 71 zákona o obcích, a to okamžikem zvolení. K návrhu nebyl vznesen
žádný protinávrh ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva v tomto volebním období dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.

3c)

Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady

Předsedající navrhla, aby hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a členy rady bylo veřejné
(hlasování aklamací). K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů
rady obce veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
Předsedající uvedla, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě
místostarosty. Navrhla, aby o jednotlivých kandidátech bylo hlasováno v pořadí, v jakém byly
předloženy jejich návrhy, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebudou o dalších
návrzích zastupitelé hlasovat. K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec určuje, že hlasování o jednotlivých návrzích na funkce starosty,
místostarosty a ostatních členů rady obce bude v pořadí, v jakém budou návrhy předkládány.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.

3d)

Volba starosty

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán jeden návrh. Člen zastupitelstva pan Miroslav Pipal navrhl zvolit do funkce starosty pana
Jaroslava Hajdu. Navržený nominaci přijal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí starostou obce pana Ing. Jaroslava Hajdu.
Výsledek hlasování:

PRO - 11

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 4

Usnesení č. 7 bylo přijato.
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Předsedající konstatovala, že podle výsledku právě dokončeného hlasování byl řádně zvolen starostou
obce Hlohovec pan Jaroslav Hajda. Poblahopřála mu ke zvolení a předala mu řízení ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce. Pan Jaroslav Hajda (dále jako „předsedající“) poděkoval paní Marii
Michalicové za dosavadní řízení zastupitelstva a za práci starostky vykonávanou po dobu celkem pěti
volebních období.

3e)

Volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán jeden návrh. Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Miroslava Pipala. Navržený s nominací souhlasil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí místostarostou obce pana Ing. Miroslava Pipala.
Výsledek hlasování:

PRO - 12

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 3

Usnesení č. 8 bylo přijato.

3f)

Volba členů rady obce

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 1. člena rady obce.
Byl podán jeden návrh. Místostarosta obce pan Miroslav Pipal navrhl zvolit do funkce 1. člena rady
obce paní Martu Drobiličovou. Navržená s nominací souhlasila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí 1. člena rady obce paní MUDr. Martu Drobiličovou.
Výsledek hlasování:

PRO - 9

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 6

Usnesení č. 9 bylo přijato.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 2. člena rady obce.
Byly podány dva návrhy. Člen zastupitelstva paní Sylva Vlašicová jako první navrhla zvolit do funkce 2.
člena rady obce pana Zdeňka Garčice. Navržený s nominací souhlasil. Starosta obce pan Jaroslav
Hajda jako druhý navrhl do funkce 2. člena rady obce pana Jiřího Vlka. Navržený také s nominací
souhlasil. Nejdříve se hlasovalo o prvním kandidátovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí 2. člena rady obce pana Zdeňka Garčice.
Výsledek hlasování:

PRO - 7

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 8

Usnesení č. 10 nebylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí 2. člena rady obce pana Ing. Jiřího Vlka.
Výsledek hlasování:

PRO - 8

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 7

Usnesení č. 11 bylo přijato.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 3. člena rady obce.
Byly podány dva návrhy. Člen zastupitelstva pan František Jankovič jako první navrhl zvolit do funkce
3. člena rady obce pana Antonína Koryčánka. Navržený s nominací souhlasil. Místostarosta obce pan
Miroslav Pipal jako druhý navrhl do funkce 3. člena rady obce pana Karla Vlašice. I tento navržený
s nominací souhlasil. Nejdříve se hlasovalo o prvním kandidátovi.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí 3. člena rady obce pana Antonína Koryčánka.
Výsledek hlasování:

PRO - 14

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 1

Usnesení č. 12 bylo přijato.

Předsedající s potěšením konstatoval, že právě byli řádnou volbou zvoleni všichni tři členové
rady obce a shrnul výsledek voleb: ve volebním období 2018-2022 bude rada obce pracovat ve
složení:
Starosta obce:
Místostarosta obce:
1. člen rady obce:
2. člen rady obce:
3. člen rady obce:



4)

Ing. Jaroslav Hajda, nar.:
Ing. Miroslav Pipal, nar.:
MUDr. Marta Drobiličová, nar.:
Ing. Jiří Vlk, nar.:
Antonín Koryčánek, nar.:

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem bodu informoval, že zastupitelstvo obce má povinnost zřídit finanční a kontrolní
výbor (podle ustan. § 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích) jako své iniciativní a kontrolní
orgány, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem minulého
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 ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadě (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

4a)

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.

4b)

Volba předsedy finančního výboru

Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byl podán jeden návrh. Člen zastupitelstva pan Zdeněk Garčic navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru paní Sylvu Vlašicovou. Navržená s nominací souhlasila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí předsedu finančního výboru paní Mgr. Sylvu Vlašicovou.
Výsledek hlasování:

PRO - 14

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 1

Usnesení č. 14 bylo přijato.
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4c)

Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány dva návrhy. Člen zastupitelstva pan Josef Lípa navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru pana Karla Vlašice. Navržený s nominací souhlasil. Předseda finančního výboru
paní Sylva Vlašicová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Zdeňka Garčice.
Navržený s nominací souhlasil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí předsedu kontrolního výboru pana Karla Vlašice.
Výsledek hlasování:

PRO - 1

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 14

Usnesení č. 15 nebylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka Garčice.
Výsledek hlasování:

PRO - 14

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 1

Usnesení č. 16 bylo přijato.

4d)

Volba členů finančního výboru

Předsedající požádal zastupitele k podávání návrhů na funkce obou dalších členů finančního výboru.
Byly podány dva návrhy. Člen zastupitelstva pan Radek Bergauer navrhl zvolit do funkce člena
finančního výboru paní Martu Pixovou. Člen zastupitelstva paní Marie Bartošíková navrhla do funkce
člena finančního výboru pana Karla Vlašice. Navržení s nominací souhlasili. Hlasovalo se o obou
návrzích na obě funkce člena finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí členy finančního výboru paní Martu Pixovou a pana Karla
Vlašice.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 17 bylo přijato.

4e)

Volba členů kontrolního výboru

Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce obou dalších členů kontrolního
výboru.
Byly podány dva návrhy. Předsedkyně finančního výboru paní Sylva Vlašicová navrhla zvolit do funkce
člena kontrolního výboru paní Radka Bergauera. Místostarosta obce pan Miroslav Pipal navrhl zvolit do
funkce člena kontrolního výboru paní Barboru Koberovou. Oba navržení s nominací souhlasili.
Hlasovalo se o obou návrzích na obě funkce člena kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí členy kontrolního výboru pana Ing. Radka Bergauera a paní
Mgr. Barboru Koberovou.
Výsledek hlasování:

PRO - 14

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 1

Usnesení č. 18 bylo přijato.
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5)

Volba zástupců obce na valné hromady obchodních společností,
kde má majetkový podíl a dobrovolných svazků obcí, kde je
členem

Před vlastní volbou zástupců obce předsedající informoval, že obec Hlohovec má majetkový podíl ve
dvou obchodních společnostech regionálního charakteru, a v akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, se sídlem v Břeclavi a v akciové společnosti Hantály, se sídlem ve Velkých
Pavlovicích. Obec Hlohovec je v současné době členem dvou dobrovolných svazků obcí, a sice se
jedná o DSO LVA, se sídlem v Lednici a DSO Čistý Jihovýchod se sídlem ve Velkých Pavlovicích.
Valné hromady obchodních společností se konají nejméně jedenkrát ročně a jejich hlavním úkolem je
schválení roční závěrky, zprávy o hospodaření, plánu investic, volby do svých orgánů a další. Valné
hromady DSO se konají čtyřikrát ročně a schvalují roční rozpočet, střednědobý výhled obce, roční
závěrku, závěrečný účet DSO, rozpočtová opatření a jiné. Doplnil, že dosavadní praxe je taková, že
naši obec v těchto orgánech zastupovala uvolněná starostka obce a náhradníkem byl zpravidla
místostarosta.

5a)

Volba zástupců obce na valné hromady a. s. Vodovody a kanalizace
Břeclav

Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce obce a náhradníka.
Starosta obce pan Jaroslav Hajda navrhl zvolit jako zástupce obce na valné hromady VaK Břeclav, a.s.
místostarostu obce pana Miroslava Pipala. Místostarosta obce Miroslav Pipal navrhl jako náhradníka
starostu obce Jaroslava Hajdu. Navržení s nominací souhlasili. Hlasovalo se o obou návrzích na obě
funkce současně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí zástupce na valné hromady a.s. Vodovody a kanalizace
Břeclav, IČ: 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav Ing. Miroslava Pipala a
náhradníka Ing. Jaroslava Hajdu.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 19 bylo přijato.

5b)

Volba zástupců obce na valné hromady a.s. Hantály

Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce obce a náhradníka.
Místostarosta Miroslav Pipal opět navrhl zvolit jako zástupce obce na valné hromady Hantály, a.s. pana
Jaroslava Hajdu. Starosta obce Jaroslav Hajda navrhl jako náhradníka místostarostu Miroslava Pipala.
Navržení s nominací souhlasili. Hlasovalo se o obou návrzích na obě funkce současně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí zástupce na valné hromady a.s. Hantály, IČ: 42324068, se
sídlem Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice Ing. Jaroslava Hajdu a náhradníka Ing. Miroslava
Pipala.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 20 bylo přijato.

5c) Volba zástupců obce na valné hromady Dobrovolného svazku obcí LVA
Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce obce a náhradníka.
Místostarosta Miroslav Pipal navrhl zvolit jako zástupce obce na valné hromady DSO LVA starostu
Jaroslava Hajdu. Starosta obce Jaroslav Hajda navrhl jako náhradníka místostarostu Miroslava Pipala.
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Navržení s nominací souhlasili. Hlasovalo se o obou návrzích na obě funkce současně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí zástupce na valné hromady Dobrovolného svazku obcí LVA
Ing. Jaroslava Hajdu a náhradníka Ing. Miroslava Pipala.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 21 bylo přijato.

5d)
volba zástupců obce na valné hromady Dobrovolného svazku obcí
Čistý Jihovýchod
Předsedající požádal členy zastupitelstva k podávání návrhů na zástupce obce a náhradníka.
Místostarosta Miroslav Pipal opět navrhl zvolit jako zástupce obce na valné hromady DSO Čistý
Jihovýchod starostu Jaroslava Hajdu. Starosta obce Jaroslav Hajda navrhl jako náhradníka
místostarostu Miroslava Pipala. Navržení s nominací souhlasili. Hlasovalo se o obou návrzích na obě
funkce současně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec volí zástupce na valné hromady Dobrovolného svazku obcí Čistý
Jihovýchod Ing. Jaroslava Hajdu a náhradníka Ing. Miroslava Pipala.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 22 bylo přijato.



6)

Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

Předsedající konstatoval, že návrh plného znění jednacího řádu obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou
na zasedání a měli možnost se s ním seznámit předem. Upustil tedy od jeho přečtení.
Požádal o připomínky a návrhy změn a doplnění. K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec schvaluje jednací řád v úplném znění.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 23 bylo přijato.



7)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (v souladu s § 72 zákona o obcích)

Předsedající konstatoval, že v úvodu nového volebního období je vhodné rozhodnout o měsíčních
odměnách neuvolněným členům Zastupitelstva obce a peněžitých plněních poskytovaných za výkon
funkce člena výboru nebo komise fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce podle
návrhu, který zastupitelé obdrželi v materiálech jako přílohu č. 1 s pozvánkou na dnešní zasedání.
Návrh vychází z dlouhodobě nastavených procentuálních parametrů u jednotlivých typů funkcí.
K návrhu nebyl vznesen žádný protinávrh ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlohovec v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
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o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o obcích“) s účinností
od 1. 11. 2018:
1) stanovuje od 1. 11. 2018 v souladu s ustan. § 72 – 73 zákona o obcích a podle přílohy
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celků, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům
zastupitelstva ve výši:
funkce

místostarosta
člen rady obce
předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu
člen zastupitelstva obce

navržená
částka
v Kč
22 160
6 130
3 060
2 050
1 530

2) stanovuje od 1. 11. 2018 v souladu s ustan. § 74 odst. 3 zákona o obcích, že v případě
souběhu výkonu více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, přičemž do tohoto souhrnu se
zahrnou pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena
zvláštního orgánu obce.
3) stanovuje od 1. 11. 2018 v souladu s ustan. § 72 odst. 2 zákona o obcích, že měsíční
odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva náleží:
a) v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení slibu,
b) v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního
orgánu obce, člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu obce)
ode dne zvolení do této funkce.
4) rozhoduje od 1. 11. 2018 v souladu s ustan. § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích
o peněžitých plněních, resp. odměnách (dále jen „odměna“) poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů
zastupitelstva, komisí rady a zvláštních orgánů obce, takže stanoví odměnu ve výši 2 050,Kč za kalendářní čtvrtletí.
Výsledek hlasování:

PRO - 15

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Usnesení č. 24 bylo přijato.



8)

Diskuse

Do diskuse se nepřihlásil žádný člen zastupitelstva ani z řad veřejnosti, nebyly podány žádné podněty,
připomínky ani dotazy.



9)

Závěr

Předsedající poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci. Všem
přítomným spoluobčanům poděkoval za zájem o veřejné dění v obci. Popřál všem hezký zbytek večera
a vyjádřil potěšení z budoucích setkání na příštích zasedáních zastupitelstva a dalších akcích.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce (1 strana)
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
(1 strana)
Zápis byl vyhotoven dne 2. listopadu 2018

Jitka Lípová, zapisovatelka

………………………………………

Mgr. Hana Sítková, ověřovatel zápisu

…………………………..…………

Karel Vlašic, ověřovatel zápisu

…………………………………..….

Ing. Jaroslav Hajda, starosta obce

…………………………………..….

dne ……………………

str.10/10

