obecní úřad Horušice
č.p.23,285 73 Horušice

Zápis

z ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Horušiceo
konaného dne 19.10.2022, od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Horušice (dále téžjako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin
dosavadním starostou obce Horušice V|astimilem Šá|enYm (dále jako,,předsedající").

Píed zahájením zasedárí bylo členůmzastupitelstva obce předáno osvědčenío zvolení člena
zastupitelstva obce podle § 53 zákona ě. 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změrrě
některých zákonů, v p|atném zněni.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.l
zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Horušice zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10.2022 do 19,10.2022. Souěasně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".

Složeníslibu členy zastupitelstva:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sIoženíslibu. Před složenírnslibu předsedající upozorni1 přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složeníslibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
ó,49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znéni),

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích.

,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanůa řídit se Úshvou a zákony České
republiky."
Předsedající jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením s|ova
,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č, 2).
Žaany člerr zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určeníověřovatelů zápisu:
Předsedající navrhl urěit ověřovateli zápisu Josefa Karkoše a Mgr. Pavlu Havelkovou

Milana Štočka.
K návrhu nebyli vzneseny žádnéprotinávrhy, Před lrlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žadlle stanovisko vzneseno neby|o.
a zapisovatelem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horušice urěuje ověřovatele zápistl Josefa Karkoše a Mgr, Pavlu Havelkovou
a zapisovatele Milana Štočka.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22012022 bylo schváleno.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrlrem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyli
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasovánírn dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko
přítomným zastupitelům a občanům,

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následuj ícíprogram ustavuj ícíhozasedání:
1. Zahájení,
2. Určeníověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 7 zákona o obcích) a zapisovatele.
3. Schválení programu.
4. Volba starosty a místostarosty.
a) urěení poětu rnístostarostů
b) určenífunkcí, pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst. 1 písm. alzákona o obcích)
c) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5. Zíízenífinančníhoa kontrolního výboru.
a) určenípočtu ě|enů finaněního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy korrtrolního výboru
d) volba členůfinančníhovýboru

e) volba člerrůkontrolního výboru

6. Rozhodnutí o odrněnáclr za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
7. Diskuse

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22112022 bylo schváleno.
Bod I - volba starosty a místostarosty

Určenípočtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy neby|y vzneseny,
Proto bylo hlasovárro, Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit své stanovisko
přítomným zastupitelům a občanům.Žaane stanovisko nebylo vzneseno,

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horušice schválilo zvolení jednoho místostarosty,
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22212022 bylo schváleno.

Určenífunkcí, pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni:

Vlastimil Šalen;;navrlrl, aby všichni členovézastupitelstva obce byli rreuvolnění. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horušice určuje, že pro výkon funkcí budou všichni členovézastupitelstva
neuvolněni.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22312022 bylo schváleno.

Určenívolby starosty a místostarosty
Předsedající rravrhl veřejný způsob volby. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Ňarrn usnesení:
Zastupitelstvo obce Horušice schvaluje způsob volby starosty
hlasovánírn.

a

místostaros§l veřejným

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22412022 bylo schváleno.
Volba starosty:
Člen zastupitelstva Milan Štočeknavrlrl na post starosty Vlastirnila Šáleného.

vZlleSeny.

rtávrhy nebyly

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horušice volí starostou obce pana Vlastimila Šálenélro.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se Vlastimil Šalen;;
Usnesení č. 22512022 bylo schváleno.
Do funkce starosty byl zvolen pan Vlastimil Šálený.

Volba místostarosty:
Předsedající navrhl do funkce místostaros§l pana Milana Štočka.Dalšínávrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horušice volí místostarostou obce pana Milana Štoěka
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se Milan Štoček
Usnesení č. 22612022 bylo schváleno.
Do funkce místostarosty byl zvolen pan Milan Štoč"k

Bod II - Zíízenífinančníhoa kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určenípočtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finančnía kontrolní výbor [§ l 17
odst. 2 a § 84 odst, 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkčníobdobí výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původníhozastupitelstva.
Zastupite|stvo určuje počet členůvýboru, který musí být lichý (§ 1l7 odst.3 zákona o obcích),

přičemžfinančnía kontrolní výbor rnusí mít nejméně tři ěleny (§ 1 19 odst, 1 zákona o
obcích),Členyvýboru mohou b;ýt členovézastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru
můžeb;.it jen člen zastupitelstva (§ 1 17 odst. 4 zákona o obcích).Člen kontrolního nebo finančního
výboru nemůžeb}t starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečljicí
rozpočtovéa účetrrípráce na obecním úřadu (§

1

19 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finančnívýbor a kontrolní výbor, přičemžkaždý
z rrich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horušice zYizuje finaněrrí výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít 3
členy.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č, 227 12022 bylo schváleno.

Volba předsedy finančníhoqýboru:
Předsedající navrhl na předsedu finaněního výboru pana Josefa Karkoše.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horušice vo|í předsedou finančníhovýboru pana Josefa Karkoše.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0,zdržel se Josef Karkoš
Usnesení č. 22812022 bylo schváleno.

Volba členůfinančníhovýboru:
Předsedající navrhl paní Vladislavu Kárrríkovou a pana JíříhoBalána. Dalšínávrhy
nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horušice volí členy finančníhovýboru paní Vladislavu Kárníkovou a pana
JíříhoBalána.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se Jiří Ba|án a Vladislava Kárníková
Usnesení č. 229 12022 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru Mgr. Pavlu Havelkovou, Žaany dalšínávrh
rrebyl podán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horušice volípředsedou kontrolního výboru Mgr, Pavlu Havelkovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržela se Mgr. Pavla Havelková
Usnesení č. 23012022 bylo schváleno.

Volba členůkontrolního výboru:
Předsedající navrhl paní Lenku Karasovou a paní Vladislavu Kárníkovou . Žadny dalšínávrlr nebyl
podárr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Horušice volí členy kontrolního výboru paní Lenku Karasovou
vladislavu kárníkovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se Lenka Karasová a Vladislava Kárrríková

a

paní

Usnesení č. 23112022 bylo schváleno.

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členůmzastupitelstvabyla v souladu s § 72 odst, 2 zákonao
č. 31812017 Sb,. o výšíodměn členůzastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytovány následující odměny:

obcích a naíízenívlády

Návrhy odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členůzastupite|stva jsou stanoveny
takto:

starosta
místostarosta
předseda výboru
člen výboru

23.400.- Kč/měsíc,
15.000 .- Kč/měsíc,
1,800.- Kč/měsíc,
1.400.- Kč/měsíc,

Před lrlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko.
Žaane stanovisko ,děl.no nebylo.

Návrh usnesení:
l)Zastupitelstvo obce Horušicevsouladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm. n) zákona oobcích
stanoví odměrry za výkon jedrrotlivých funkcí neuvolněným členůmzastupitelstva takto:
starosta
23.400,- Kč/měsíc,

místostarosta
předseda výboru
ělen výboru

15.000,- Kč/měsíc,
1.800,- Kč/rněsíc,
1.400, Kč/měsíc,

Odrněny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněrrým členůmzastupitelstva jsou platné
od 19.10.2022,

2) Zastupitelstvo obce Horušice v souladu s § 74 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje
pouze za výkon funkce, zanížpodle rozhodnutí zastupitelstva náležínejvyššíodměna,
3) Zastupitelstvo obce Horušice vsouladu s § 72 odst.2 a § 84 odst,2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměrry za výkon funkce neuvolněného ělena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne přijetí tohoto usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměnanáležet ode dne slibu.

V případě personální zmény v obsazeníjednotlivých funkcí tj, v případě nového zvolení do funkce

(starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do

této funkce.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23212022 bylo schváleno.
Bod VI - Diskuse

Do diskuse se nezapojil nikdo z přítomných,
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 18:45 lrodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenění listina zastupitelů.
2. Listina prokazující složeníslibu členůzastupitelstva obce.
3, Prezenčnílistina občanů,
Zápis byl vyhotoven dne: 22.10,2022

Zapisovatel:

Mi|an Štoč"k

Ověřovate|é:

karkoš Josef
Mgr. Pavla Havelková
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