Zápis

z ustavuiícího zasedání ZastupitelsWa obce Rudlice,
konaného dne 8. I1.2oI4, od 17:00 hodin.

Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rudlice (dále jen ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 17.00 hodin dosavadním starostou obce panem Kloudou Bohuslavem st. (,,dále
jako,,předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členůmzastupitelstva obce při prezenci předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle S 53 zákona č' 491'/200L
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s S 91 odst. ]- zákona č. tzB/z000 Sb', o obcích [obecní zÍízení),
v platném znéní,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování flhůta uplynula dne 24' 1'0. 201'4 do
16.00 hod., Žádný návrh nebyl podán). Informace podle S 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce obecního úřadu Rudlice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28' 1'0' 201'4 do B. 11. 201'4' Současně
byla zveřejněna na,,elektronické úřední deSce".

Předsedající schůze dá|e zprezenčnílistiny přítomných členůzastupitelsfua
(příloha 1J konstatova|, že přítomno je 7 členůzastupitelstva z celkového počtu
7 členůzastupitelstva, takŽe zastupitelstvo je usnášeníschopné($ gz odst. 3
zákona o obcích).

Složeníslibu členy zastupitelsWa
Předsedající v souladu s s 69 odst' 2 zákona o obcích vyzva| přítomnéčleny
zastupitelstva ke složeníslibu. Před složenímslibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutísložit slib nebo složeníslibu
s ýhradou má za následek zánik mandátu (S ss zákona č' 49t/z001 Sb., o

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v S 69 odst. 2
zákona o obcích,,Slibuji věrnost Českérepublice' Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě , v zájmu obce Rudlice a jejích občanůa
řídit se Ústavou a zákony Českérepubliky." a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na
připraveném archu fpříloha č. 2)
Žaaný, člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Vodákovou Libuši a Kubaského
Eduarda a zapisovatelem paní Kamarádovou Vlastu' K návrhu nebyly Vzneseny

žádné protináVrhy' Před hlasováním dal předsedající možnost Vy]ádřit

se

přítomným občanům'

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice určuje ověřovateli zúpis paní Vodókovou Libuši
a pana Kubaského Eduarda a zapisovatelem paní Kamaródovou Vlastau

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
Usnesení č. 1bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu V souladu s pozvánkou
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce' K návrhu programu nebyly Vzneseny návrhy na doplnění' Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Nóvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rudlice schvaluje následující program ustavujícího

zasedání:
r)

II)

Volba starosty a místostarosty
. určenípočtu místostarostů
. určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat iako
dlouhodobě uvolnění ($ 71 zákona o obcích)
. určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
o volba starosty
o volba místostarosty

Zíízenífinančníhoa kontrolního ýboru
určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního ýboru
volba předsedy finančníhoqýboru
volba předsedy kontrolního ýboru
volba členůfinančníhoqýboru
volba členůkontrolního ýboru

.
o
o
.
.

III) Rozhodnutí o odměnácru*zaqýkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelswa (S 72 zákona o obcích)

IV) Diskuse

Výsledekhlasování: Pro

7 Proti

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod

I-

Zdrželi se 0

0

volba starosty a místostarosty

Určenípočtu místostarostů

:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly Vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žáane
stanovisko vzneseno nebylo.
Nóvrh usnesení:
Z a stup

itel s tv o ob c e Ru dl i c e

Výsledekhlasováníl

s c hv

ál il o zv ol e ní j e dn

Pro7 Proti 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

oh

o

mís t o sta

Zdrželise 0

r o s ty.

Určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná ve smyslu S 71 zákona o obcích' Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko 'Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice

určuje, že pro

souladu s 5 84 odst. 2 písm. k) zúkona o obcích
výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva

dlouhodobě uvolněn.

Výsledekhlasování:

v

Pro7 Proti

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

Určenízpůsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedajícínavrhl, aby volba starosty

a

hlasováním.

místostarosty proběhla veřejně

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rudlice schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místo staro

sý

p o stup e

m uv

e

d eným p ř

Výsledek hlasování= Pro7
Usnesení č.6 bylo schváleno.

Proti

e

d s e d aj

ícím.

0

Zdrželi se 0

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě
místostarosty. 0 jednotliých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli
navrženi, přičemžpo platném zvolení konkrétníhokandidáta již nebude
v hIasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty

a

volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci Starosty'
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelsfua Švestka Zbyněk a Kubaský
Eduard navrhli zvolit do funkce starosty pana Kloudu Bohuslava ml. ' Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko . Žaane stanovisko sděleno nebylo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice volí starostou pana Kloudu Bohuslava ml.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno'

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden

jako

,,předseda )ící").

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanůmsdělit své stanovisko. Po vzájemné debatě člen zastupitelstva pan
Kubaský Eduard navrhl zvo|it do funkce místostarosty pana Kloudu Bohuslava st'

Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice volí místostarostou pana Kloudu Bohuslava st.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č.8 bylo schváleno.

Bod II - Zřízení finančníhoa kontrolního v,ýboru

Ztízeníqýborůa určenípočtu ieiich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finančnía
kontrolní qýbor [s 117 odst. 2 a S 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť
funkčníobdobí ýborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původníhozastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členůýboru, který musí
být lichý (s 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemžfinančnía kontrolní qfbor musí
mít nejméně tři členy (s 119 odst. 1 zákona o obcíchJ. Členyvýboru mohou být
členovézastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou ýboru můžebýt jen člen

zastupitelstva (S 117 odst. 4 zákona o obcích). Č]eny kontrolního nebo finančního
qýboru nemůžebýt starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpeču jícírozpočtovéa účetnípráce na obecním úřadu [s 1-19 odst. 1 zákona
o obcích)'

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finančnívýbor a kontrolní qýbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. |iný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko'
Žaane stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice zřizuje finančnívýbor
výbory budou tříčlenné.

Výsledekhlasováníz Pro7

Usnesení č. 9 bylo schváleno,

Proti

0

a kontrolní ýbor. oba

Zdrželise 0

Volba předsedy finančníhoqiboru:
Předsedající vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančníhoýboru' Byly podány následující návrhy, Člen zastupitelstva Klouda
Bohuslav ml. navrhl zvolit do funkce předsedy finančníhovýboru Pšenčíka
Františka' Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rudlice volí předsedou finančníhovýboru Pšenčíka
Františka
Zdrže|isel
Proti 0
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následu jícínávrhy, Člen zastupitelstva Klouda
Bohuslav ml. navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního ýboru pana
Kubaského Eduarda. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo'
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rudlice volí předsedou kontrolního výboru pana
Kubaského Eduarda
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 1

Volba členůfinančníhoa kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
ýboru a finančního ýboru' Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelsWa
Klouda Bohuslav ml. navrhl zvolit členem kontrolního rryíboru paní Vodákovou
Libuši a Fouskovou Petr. Dále navrhl zvolit členem finančníhoýboru paní
Kamarádovou Vlastu a pana Švestku Zbyňka'
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice volí členy finančníhovýboru paní Kamarádovolt
Vlastu a pana ŠvestkuZbyňka.

Výsledekhlasování:

Pro7

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželise 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudlice volí členy kontrolního výboru paní Vodókovou
Libuši a Fouskovou Petru.

Výsledekhlasováníl

Pro7

UsnesenÍ č. 13 bylo schváleno.

Proti

0 Zdrželise 0

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za rnýkon funkcí neuvolněných

čIenů

zastupitelstva.)

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členůmZastupitelstva byla v souladu s S
72zákona o obcích anařízení vlády č'37/2003 Sb., o odměnách zavýkon funkce
členůmzastupitelstev, V platném znéní,poskytována měsíčníodměna ve výši
12.000,00 Kč a to ode dne B.Lt.201'4. Předsedající navrhl téžměsíčníodměnu za
ýkon funkce místostarosty obce (S lz odst. 2 zákona o obcích) ve ýši 4.500,00
Kč.

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členůmzastupitelstva byla v souladu s
$ 72 zákona o obcích a naÍízenívlády č. 37 /2003 Sb', o odměnách za ýkon
funkce členůmzastupitelstev, V platném znéní,poskytována odměna za výkon
funkce předsedy finančního a kontrolního ýboru ve ýši BB0,00 Kč a člena
kontrolního a finančníhoqýboru zastupitelstva ve výši 600,00 Kč a to ode dne
jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena ýboru (5 zz odst. 2 zákona o
obcích). Členu zastupitelstvabez dalšíchfunkcí bude poskytnuta odměna ve ýši
320,00 Kč, a to ode dne 8. 11. 201'4' Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva
obce podányžádné návrhya občanéobce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh na usnesení:
7) Zastupitelstvo obce Rudlice v souladu s S 72 a S 84 odst. 2 písm. n) zókona o

obcích stanoví měsíčníodměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů z a stupitel stv a takto :

starosta
místostarosta

72.000,00 Kč,
4.50a,00 Kč,
BB0,00 Kč,
předseda ýboru nebo komise
600,00 Kč,
čIen výboru nebo komise
čIen zastupitelstva bez dalšíchfunkcí 320,a0 Kč.
3) Zastupitelswo obce Rudlice v souladu s $ 77 odsL 2 a 5 84 odst. 2 písm. n)
iákora o obcích stanoví, že měsíčníodměny za výkon funkce neuvolněného. .
čIena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení, tj od

případě nastoupení nóhradníka na uvolněný mandót bude odměna náIežet
ode dne složeníslibu'
V

případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj' v případě
,óran, zvolení do funkce (starosý, místostarosý, předsedy výboru, předsedy
V

komise, člena výboru, čIena komise) bude odměna nóIežet ode dne zvolení do
této funkce.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Bod IV - Diskuse
Paní Vodáková Libuše navrhla uspořádat posezení s důchodci, dále odsoudila nehezký
průběh předvolební kampaně v obci. Pan Klouda Bohuslav st. navrhl aby se při úmrtí
bbčun" óbce vyvěsil na obecním úřadě černý prapor. Místostarosta obce pochválil práci
pana Holcra }ana a dále poděkoval dlouholeté člence zastupitelstva obce paní Vlastě
kamarádové za práci, kterou pro obec odvedla a poprosil jí o dalšíspolupráci při
organizování akcí pořádaných obecním úřadem. Paní Vodáková Libuše požádala o
upřesnění počtu dětí narozených do roku 1999, tj. do věku 15ti let'

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1B.00 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenčnílistina
2) Listina prokazujícísloženíslibu členůzastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle

4)
5]

S 93 odst. L zákona o

obcích
Prezenčnílistina nově zvolených zastupitelů
Prezenčnílistina přítomných občanůna ustavujícím zasedání

Zópis byl vyhotoven dne: B' 11' 2014
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