Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany,
konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
hodin dosavadním starostou obce Petrem Baudyšem st. („dále jako „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
§91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bílé Poličany zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2014 do 4.11.2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Zápis Registračního úřadu ve Dvoře Králové n/L a ČSÚ o výsledku voleb
Předsedající seznámil přítomné se zápisem Registračního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a
ČSÚ o výsledku voleb do zastupitelstva obcí.

Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
Předsedající předal zastupitelům Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Bílé
Poličany.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, 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 přečetl slib stanovený 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 Bílé Poličany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovately zápisu Jana Kafku a Jaroslava Stejskala ml., zapisovatelem
Petra Baudyše st. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany určuje ověřovately zápisu Jana Kafku a Jaroslava Stejskala ml.,
zapisovatelem Petra Baudyše st.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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Volba starosty
Předsedající přednesl k volbě starosty úvodní slovo. Shrnul dosavadní vývoj činnosti
zastupitelstev obce v minulých volebních obdobích, Upozornil, že celá obec za tuto dobu doznala
podstatných změn.
Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako neuvolněná. Současně
konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Po diskuzi navrhl
předsedající, aby byl starostou zvolen vítěz voleb Jan Kafka. O návrhu dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí starostou Jana Kafku.
Výsledek hlasování: Pro 2, proti 0, zdrželi se 6

Usnesení nebylo schváleno.

Po další diskuzi byl navržen na funkci starosty dosavadní starosta Petr Baudyš st. O návrhu dal
předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí starostou Petra Baudyše st.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.

Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Po krátké
diskusi byl jednomyslně navržen na funkci místostarosty Jan Kafka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostou Jana Kafku.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
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Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž výbory musí mít nejméně tři členy. Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou musí být člen zastupitelstva.
Členy výborů nemůže být starosta a místostarosta a ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen Tomáš Stejskal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Tomáše Stejskala.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Členy
kontrolního výboru byli navrženi Jaroslav Stejskal ml. a Petr Baudyš ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Jaroslava Stejskala ml. a Petra Baudyše ml.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen Jaroslav Stejskal st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Jaroslava Stejskala st.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
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Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Členy
finančního výboru byli navrženi Jiří Hák a Bc. Tereza Kafková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Jiřího Háka a Bc. Terezu Kafkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení bylo schváleno.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Předsedající navrhl v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, aby:
a.

neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce starosty byla poskytována měsíční
odměna ve výši 3168,- Kč hrubého tj. 2500,- Kč čistého

b.

neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce místostarosty byla poskytována
měsíční odměna ve výši 1901,- Kč hrubého tj. 1500,- Kč čistého

c.

neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň předsedou výboru, byla
poskytována měsíční odměna v celkové výši 1027,- Kč hrubého tj. 800,- Kč čistého

d.

neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy výboru, byla poskytována
měsíční odměna v celkové výši 634,- Kč hrubého tj. 500,- Kč čistého

e.

odměny byly poskytovány od 1.11.2014

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo stanoví v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění:
a.

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce starosty ve výši
3168,- Kč hrubého tj. 2500,- Kč čistého

b.

měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce místostarosty ve
výši 1901,- Kč hrubého tj. 1500,- Kč čistého

c.

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň předsedou
výboru, v celkové výši 1027,- Kč hrubého tj. 800,- Kč čistého

d.

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy výboru, v
celkové výši 634,- Kč hrubého tj. 500,- Kč čistého

e.

odměny budou poskytovány od 1.11.2014

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Stránka 4 z 5

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Projednání (schválení) jednacího řádu
Předsedající uvedl, že pro jednání je připraven jednací řád. Po diskusi nad jednotlivými kapitolami
jednacího řádu byl schválen jednací řád v předloženém znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád v předloženém znění (příloha č.3)
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Schválení složení inventarizační komise k provedení inventarizace k 31.12.2014
Po krátké diskusi bylo navrženo složení inventarizační komise ve složení stejném, jako je
kontrolní výbor. Tato praxe se realizovala i v minulých letech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení stejném, jako je kontrolní výbor.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:35 hodin

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Jednací řád
Zápis byl vyhotoven dne:12.11.2014
Zapisovatel: Petr Baudyš

Ověřovatelé:

Jan Kafka

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Místostarosta obce Jan Kafka

______________________________
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