Zápis

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

Před zabájenímzasedání členovézastupitelstva obce (při prezenci) předložili osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce Líšnápodle § 53 zákona č.49Il200I Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některych zákonů, v platném znéní.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1
zákonaě.I28|2O0O Sb., o obcích (obecní zřízení),v platném znéní,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podrání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018,
žadný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. I zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Líšnázveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní ato od 25.10.2018 do
3.1 1.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva obce Líšná(přfloha 1)
konstatovala, že pfftomno je sedm ělenů zastupitelstva (z celkového počtu sedm všech ělenů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákonao obcích).
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složeníslibu. Před složenímslibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složeníslibu s výhradou mázanásledek zánik mandátu (§ 55 zákonač.49112001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonil, v platném znéní).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákonao obcích
,,Slibuji věrnost Českérepublice, ŠtiUo;i na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmll obce Líšnáa jejich občanůařídit se Ústavou a zákony Českérepubliky." a
jmenovitě vyzvala pfftomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova,,Slibuji" a
podpisem na připraveném archu (pffIoha 2).
Zádný ělen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu paní Pavlu Polákovou a pana Luboše Fialu. Zapisovatelem
navrhla pana Ondřeje Fialu. K návrhu nebyly vzneseny žádnéprotinávrhy.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lšruúurčuje ověřovatelé zapisu paní Pavlu Polákovou a pana Luboše Fialu a
zapisovatelem pana Ondřeje Fialu.
Výsledek hlasovóní: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1bylo schvdleno.
Předsedající seznámil pfftomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
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:
Zastupitelsno obce Líšndschvaluje náskdující program ustavujícího zasedání:
1. Určeníověřovatelů zapisťl" (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a znpisovatele
2. Schvdleníprogratnu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určenífunkcí,pro které budou členovézpstupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.
zákona o obcích)
b) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
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písm. al

c) volba starosty
d) volba místostaros$t

4.

Zřízenífinančníhoa kontrolního výboru a volba jejirh osazenstva
a) určenípoětu členůftnaněníhoa kontrolního výboru
b) volba předsedy ftnančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členůftnančníhovýboru
e) v

5.
6.

olby členůkontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelsna
zókona o obcích)
Diskuse - aúvěr.

$

72 odst. 2

Výsledek hlasovóní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č.2 bylo schvóleno.

volba starostv

a místostarosty:
určenípočtu 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. Žaane stanovisko vzneseno nebylo.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelsno obce Líštuúschválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasovdní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení ě.3 bylo schváleno.
urěení funkcí. pro kíerébudou členovézastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby žádný ěIen
zastupitelstva nebyl pro výkon funkce uvolněn. Před hlasovánímbyla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žaane stanovisko vzneseno nebylo.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelsno obce Líštuúv souladu s §84 odst. 2 písm. k) zókona o obcích urěuje,
funkce nebude žddný ďen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení ě. 4 byln schváleno.

že pro uýkon

UrčenízEisobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasoviáním.Zménl způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasyjednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovacíurny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členůmzastupitelstva bude umožněno výsledek sěítání
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 Zobaěovou. Před hlasovánímbyladiána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lšnúvolí starostu paní Věru Zobaěovou
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 1
Usnesení č.5 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarost}, a volba místostarosty:
Předsedající lryzvalačleny zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující náwhy: Člen zastupitelstva pan Ondřej Fiala navrhl zvolit do funkce místostarostky paní
Vlastu Klímovou. Před hlasovánímbyladána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšluúvolí místostarostu paní Vlastu Klímovou
Výsledek hlasovóní: Pro 6; Proti 0; Zdřzeli se I
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

zřízení Finančníhoa kontrolniho rrýboru

a volba předsedy Finančníhoa kontrolního rrýboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit Finančnía Kontrolní výbor
[§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkčníobdobí výboru předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zán7kempůvodního zastupitelstva. Zastlpitelstvo urěuje počet ělenů
výboru, ktený musí být lichý (§ 117 odst. 3 zíkona o obcích), přičemžFinančnía Kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zékonao obcích). Členy výboru mohou být ělenové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můžebýtjen člen zastupitelstva (§ 1 17 odst. 4
zákonao obcích). Členy Kontrolního nebo Finančníhovýborunemůže být siarosta, místostarosta,
tajemnft obecního úřadu ani osoby zabezpeěajícírozpočtovéa úěetní práce na obecním úřadu (§ 1 19
odst. 1 zákonao obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo Finančnív}bor a Kontrolní výbor, přičemžkaždý
znich bude mít tři ěleny. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žaane shnovisko sděleno nebylo.

Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Líšruúzřizuje Finančnívýbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou tříďenné.
Výsledek hlasovdní: Pro 7; Proti 0; Zdřzeli se 0
Usnesení č.7 bylo schvóleno.
Předsedajíc í l1tzvalaěleny zastupitelstva kpodávánínávrhů na funkci předsedy Finaněního výboru.
Byly podány následující návrhy: Clenka zastupitelstvapaníYěraZobaěová navrhla zvolit do funkce
předsedy Finančnfto výboru pana Luboše Fialu. Jiné návrhy podány nebyly. Před hlasováním byla
dána moŽnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žadné stanovisko sděleno nebylo.

Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšndvolí předsedou Finaněního výboru pana Luboše Fialu.
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 byl,o schvóleno.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy Kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstv a paníYéraZnbaěová 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.

Ndvrh usnesení
Zastupitelstvo obce Líšnávolí předsedou Kontrolního výboru paní Mgr. Ivanu Klímovou.
Výsledek hlasovdní: Pro 7; Proti 0; Hrželi se 0
Usnesení ě.9 bylo schváleno.
Volba členůFinaněního výboru a Kontrolního výboru:
Předsedající navrhla zaéleny Finaněního výboru paní Ew Svobodovou apaníMarii Kyselou.
Dále za členy Kontrolního výboru paní Pavlu Polákovou apaní Blanku Fialovou. Jiné návrhy podány
nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisto. Žadne stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce LKnó volí členy Finaněního výboru paní Evu Svobodovou a paní Marii Kyselou
a dále za členy Kontrolního výboru paní Pavlu Polákovou a paní Blanku Fialovou.
Výsledek hlasovdní: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schvdleno.
Rozhodnutí o odměnách za vÝkon funkcí neuvolněnÝch členůzastupitelstva:
Předsedajícínavrhlaponechat odměny zavýkonfunkcíneuvolněných členůzastupitelstva ve
souěasné výši. Konkrétně se jedná o měsíčníodměny na následujícíchpozicích
starosta - 10 950 Kč, místostarosta - 2 200 Kě a ostatní ělenové ZO - 600 Kč. Jiné návrhy podrány
nebyly. Před hlasovánímbyla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Líšruározhodlo 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.

pfflohv zápisu:

1)

2)
3)

Prezenčnílistina
Listina prokazající složeníslibu ělenů zastupitelstva obce
Zveřejnéná informace o koniání ustalrrjícíhozasedání podle § 93 odst. I zákona o obcích

Zápts byl vyhotoven dne:
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Zapisov atel: Ondřej Fiala
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ověřovatelé: pavla poláková
Luboš Fiala
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starostka: yěrazobaěová
Zveřejněno:

Sňato:

12.11.2018
26.11.2018

Razítko obce:
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59? 03 Sněžne
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