Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Líšná,konaného dne 3.11.2018
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Líšná, bylo zahájeno v 8 hodin dosavadní starostkou obce
Líšná paní Věrou Zobaěovou v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Líšné,(dále jako
,,předsedající").

Píedzahájením zasedání členovézastupitelstva obce (při prezenci) předložili osvědčenío zvolení
členem zastupitelstva obce Líšnápodle § 53 zrákona ě.49112001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některych zákonů, v platném znéní,
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoliáno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1
zákona ó.I28|2OOO Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znéní,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 podrán). Informace podle § 93 odst. I zákona o obcích byla na úřednídesce
Obecního úřadu Líšnázveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 25.10.2018 do
3.1 1.201 8. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Předsedající schůze dále zprezenění listiny přítomných členůzastupitelstva obce Líšná(přfloha 1)
konstatovala, že pfftomno je sedm členůzastupitelstva (z celkového počtu sedm všech členů
zastupitelstva),íakže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnéěleny zastupitelstva ke
složeníslibu. Před složenímslibu předsedajícíapozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složeníslibu s výhradou mázanásledek zánik mandátu (§ 55 zákonaě.491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákontt, v platném znéní).

Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
,,Slibuji věrnost Ceské republice. Slibuji na svou ěest a svědomí,žesvoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Líšnáa jejich oběanů a řídit se Ústavou azákony Českérepubliky." a
jmenovitě vyzvala přítomné ěleny zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova ,,Slibuji" a
podpisem na připraveném archu (pffloha 2),
Zádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu paní Pavlu Polákovou a pana Luboše Fialu. Zapisovatelem
navrhla pana Ondřej e Fialu. K návrhu nebyly vzneseny žádné ptotinávrhy.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšruúurčuje ověřovatelé znpisu paní Pavlu Polákovou a pana Luboše Fialu a
zapisovatelem pana Ondřeje Fialu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schvdleno.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou ělenům
zastupitelstva v souladu s informací zveřejněnou na úřednídesce, K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění programu.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšruúschvaluje ndsledující program ustavujícího zaseůíní:
1. Určeníověřovatelů zópisů, (§ 95 odst. 1 zakona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určenífunkcí, pro které budou ďenové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. al
zákona o obcích)
b) určenízpůsobu volby starosty a místostarostlt
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4. Zřízenífinančníhoa kontrolního výboru a volba jejich osazenstva
a) urěení poětu ělenůfinaněního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členůfinančního
výboru
e) volby člznůkontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odmbuúch za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelsna $ 72 odst. 2
zákona o obcích)
6. Diskuse - závěr.
Výsledek hlasovdní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

volba starosty

a místostarosty:
urěení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Zádné stanovisko vzne seno nebylo.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšndschvdlilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasovóní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č.3 bylo schvóleno.
Určenífunkcí. pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby žádný člen
zastupitelstva nebyl pro výkon funkce uvolněn. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Zádné stanovisko vzneseno nebylo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšruúv souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce nebude žádný člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasovdní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schvdleno.
UrČenízpŮsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasoviáním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V pffpadě tajné volby

budou hlasyjednotlivými ěleny zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovacíurny, následně
budou předsedajícím spoěítány a případným ělenům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedajícívyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žaane návrhy nebyly podány,
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Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstvapaníMgr. Ivana Klímová navrhla zvolit do funkce starostky
paní Věru Zobačovou. Před hlasovánímbyladána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žadné
stanovisko sděleno nebylo.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelsno obce Líštui volí starostu paní Věru Zobačovou
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 1
Usnesení č. 5 byln schvdleno.
Předsedající lryzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Ondřej Fiala navrhl zvolit do funkce místostarostky paní
Vlastu Klímovou, Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisro. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšnávolí místostarostu paní Vlastu Klímovou
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schvóleno.
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit Finančnía Kontrolní výbor

t§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkčníobdobí výboru předchozího

zastupitelstva zaniklo spolu se zánikempůvodního zastupitelstva.Zastllpitelstvo určuje počet členů
výboru, ktery musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemžFinanění a Kontrolní výbor
musí mít nejméně tři ěleny (§ 119 odst. 1 zíkonao obcích). Čteny výboru mohou být ělenové
zastupitelstva ijiné osoby, pouze předsedou výboru můžebýtjen člen zastupitelstva (§ 117 odst.4
zákona o obcích). Cleny Kontrolního nebo Finančního výboru nemůžebýt starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpeěujícírozpočtovéaiéetníprácenaobecnímúřadu(§ 119
odst. 1 zíkonao obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zříd1lo Finanění l}bor a Kontrolní výbor, přičemžkaždý
znich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšruúzřizuje Finančnívýbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasovóní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávrání návrhů na funkci předsedy Finaněního výboru.
Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstvapaníYěraZobaěová navrhla zvolit do funkce
předsedy Finančníhovýboru pana Luboše Fialu. Jiné návrhy podány nebyly. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádne stanovisko sděleno nebylo.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšnávolí předsedou Finančníhovýboru pana Luboše Fialu.
Výsledek hlasovóní: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schvóIeno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy Kontrolního výboru.
Byly podány následujícínávrhy: Členka zastupitelstvapaníYěraZobačová navrhla zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru paní Mgr. Ivanu klímovou. Jiné návrhy podány nebyly.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno

nebylo.

Nóvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Líšnó volí předsedou Kontrolního výboru paní Mgr. Ivanu Klímovou.
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schvdleno.
Volba členůFinančníhovýboru a Kontrolního výboru:
Předsedající navrhla za éleny Finančního výboru paní Evu Svobodovou a paní Marii Kyselou.
Dále za členy Kontrolního výboru paní Pavlu Poliákovou apaní Blanku Fialovou. Jiné návrhy podány
nebyly. Před hlasovánímbyladána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Ndvrh asnesení
Zastupitelstvo obce Líšnávolí členy Kontrolního výboru paní Evu Svobodovou a paní Maňi Kyselou
a dále za ďeny Finančníhovýboru paní Pavlu Polákovou a paní Blanku Fialovou.
Výsledek hlasovóní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Předsedající navrhla ponechat odměny za výkon funkcí neuvolněných ělenů zastupitelstva ve
současnél}ši. Konkrétně se jedná o měsíěníodměny na následujících pozicích:
sta.rosta - 10 950 Kč, místostarosta - 2 200 Kě a ostatní ělenové ZO - 600 Kč. Jiné návrhy podány
nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Líšndrozhodlo ponech odměny ve stejné výši.
Výsledek hlasovóní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Diskuze:
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 8:45.

přílohy zápisu:

1) Prezenění listina
2) Listina prokanljící složeníslibu členůzastupitelstva obce
3) Zveíejněná informace o koniání ustavujícího zasedání podle

Zápis byl vyhotoven dne:
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Zapisovatel: Ondřej Fiala
ověřovatelé: pavla poláková
Luboš Fiala

starostka: yěrazobačová
Zveřejněno:

Sňato:

12.11.2018

26.11.2018

Razítko obce:
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