Zápis ustavujícího Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 29. 10. 2018

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice

Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 29. října 2018, v 17.00 hodin

Přítomni:

12 členů ZO (dle přiložené prezenční listiny):
Anna Foltýnová, DiS., Mgr. Bc. Josef Hanák, MUDr. Pavel Kopeček,
Ing. Bc. Anna Hubáčková, Vojtěch Koten, PhDr. Radim Šťastný, Jiří Šupálek,
Ing. Martin Šupálek, Ing. Josef Uhlík, Bc. Filip Kundrata, Václav Koplík,
Mgr. Jana Koplíková, Ing. Jiří Hubáček.

Omluveni:

Ing. Vladimíra Motlová, Ing. Lubomír Motl, (slib složí na příštím zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice)

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ratíškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17.00 hodin dosavadní starostkou obce Ing. Bc. Annou Hubáčkovou (dále
jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, 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 (lhůta uplynula dne 19. října 2018, žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Ratíškovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
19.10.2018 do 29.10.2018. Současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny (příloha č.1) přítomných členů
zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu
15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
*

*

*
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2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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 přečetla 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 Ratíškovice a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 2). Všichni přítomní členové zastupitelstva složili
přednesený slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

*

*

*

Předsedající poté navrhla, aby se při ustavujícím zasedání zastupitelstva obce jednalo
dle jednacího řádu, který schválilo zastupitelstvo obce dne 22. 2. 2012. Jednací řád byl
každému členu zastupitelstva k dispozici v kopii. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice rozhoduje o tom, že se při ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce bude jednat dle jednacího řádu, který schválilo zastupitelstvo
obce dne 22. 2. 2012
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/1 bylo schváleno.

*

*

*

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Předsedající navrhla zapisovatelkou paní Jarmilu Šaňkovou, Ing. Josef Uhlík navrhl za
ověřovatele zápisu paní Annu Foltýnovou, DiS a Ing. Martina Šupálka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Annu
Foltýnovou, DiS a Ing. Martina Šupálka a zapisovatelkou paní Jarmilu Šaňkovou.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/1/2 bylo schváleno.

*

*

*

4. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členům zastupitelstva, a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Nebyly vzneseny další návrhy.
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Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Zahájení a návrh zasedání
2) Složení slibu členů ZO
3) Volba ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a určení zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty, místostarosty a členů rady
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) volba členů rady
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8) Různé
9) Diskuse
Hlasování:
Pro/13
Usnesení č. ZO-2018/1/3 bylo schváleno

*

*

Proti/0

Zdrželi se/0

*

5. Volba starosty, místostarosty a členů rady
Předsedající přítomné informovala o tom, že dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
bude mít rada 5 členů, a sice starostu, místostarostu a 3 radní a tento počet členů
stanovuje zastupitelstvo obce.

a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění a stanovení počtu členů rady obce:
Předsedající navrhla, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích a aby funkce člena rady: 1. radní, 2. radní
a 3. radní byla vykonávána jako neuvolněná funkce a dále, aby zastupitelstvo obce
stanovilo, že rada obce bude mít 5 členů. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, a pro výkon funkce 1. radní, 2. radní a 3. radní
nebudou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni a dále v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích stanovuje, že rada Obce Ratíškovice bude mít 5 členů.

Stránka 3 (celkem 10)

Zápis ustavujícího Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 29. 10. 2018

Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Usnesení č. ZO-2018/1/4 bylo schváleno.

Zdrželi se/0

b) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a radních:
Předsedající konstatovala, že volba starosty, místostarosty a radních, ale i dalších
orgánů zastupitelstva obce může proběhnout veřejným hlasováním nebo tajně.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány na
lístku zapisovatelce, následně budou pověřenými členy ZO spočítány a členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající navrhla, aby všechny volby orgánů obce, členů orgánů obce, členů orgánů
zastupitelstva obce byly provedeny aklamací. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice rozhoduje o tom, že všechny volby orgánů obce,
členů orgánů obce, členů orgánů zastupitelstva obce budou provedeny aklamací.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/5 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornila, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v opačném pořadí, v jakém budou navrženi.
Navržený kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

c) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy:
Předsedající Ing. Bc. Anna Hubáčková navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Josefa Uhlíka, nar. XXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX s otázkou, zda
návrh přijímá. Ing. Uhlík návrh přijal. Nebyly podány žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí starostou Obce Ratíškovice pro volební období
2018 – 2022 Ing. Josefa Uhlíka, nar. XXXXXXXXXXX
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/6 bylo schváleno
Nově zvolený starosta Ing. Josef Uhlík poděkoval Ing. Bc. Anně Hubáčkové za
dosavadní působení ve funkci starostky.
Po slavnostním předání funkce a s tím spojenými symboly se řízení jednání
zastupitelstva obce ujal nově zvolený starosta obce.

d) Volba místostarosty:
Předsedající Ing. Josef Uhlík vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Ing. Jiří Hubáček navrhl zvolit do funkce místostarosty PhDr. Radima
Šťastného, nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX. Nebyly podány žádné
protinávrhy.
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Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí místostarostou Obce Ratíškovice pro volební
období 2018 – 2022 PhDr. Radima Šťastného, nar. XXXXXXX, Ratíškovice
XXXXXX
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/7 bylo schváleno

e) Volba členů rady
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů do funkce členů rady.
Volba 1. radního
Předsedající Ing. Josef Uhlík navrhl zvolit do funkce 1. radního Ing. Bc. Annu
Hubáčkovou, nar. XXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX. Nebyly podány žádné
protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí 1. radním Obce Ratíškovice Ing. Bc. Annu
Hubáčkovou, nar. XXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/8 bylo schváleno

Volba 2. radního
Člen zastupitelstva PhDr. Radim Šťastný navrhl zvolit do funkce 2. radního
Ing. Vladimíru Motlovou, nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXXX. Nebyly
podány žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí 2. radním Obce Ratíškovice Ing. Vladimíru
Motlovou, nar. XXXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXXX
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/9 bylo schváleno

Volba 3. radního
Předsedající navrhl zvolit do funkce 3. radního Mgr. Bc. Josefa Hanáka, nar.
XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX. Nebyly podány žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí 3. radním Obce Ratíškovice Mgr. Bc. Josefa
Hanáka, nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/10 bylo schváleno
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*

*

*

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Počet členů finančního výboru a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru
může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního
nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby finanční výbor pracoval v sedmičlenném složení a kontrolní
výbor, aby pracoval v pětičlenném složení. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice zřizuje finanční výbor a určuje, že finanční výbor
bude mít 7 členů.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/11 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice zřizuje kontrolní výbor a určuje, že kontrolní výbor
bude mít 5 členů.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/12 bylo schváleno

17:30 hod. se omluvil člen zastupitelstva MUDr. Kopeček a odešel z místnosti.

b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru.
Místostarosta PhDr. Radim Šťastný navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Ing. Lubomíra Motla, nar. XXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX. Nebyly
podány žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí předsedou finančního výboru Ing. Lubomíra
Motla, nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/13 bylo schváleno

17:36 hod. se vrátil do místnosti člen zastupitelstva MUDr. Kopeček
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c) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena finančního
výboru.
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru Ing. Lukáše Břouška,
nar. XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice, Ing. Martu Ondrovou, nar. XXXXXXX,
Ratíškovice, XXXXXXX, Mgr. Janu Koplíkovou, nar. XXXXXX, Ratíškovice,
XXXXXX, Ing. Tomáše Kotáska, nar. XXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX,
Ing. Přemysla Kouřila, nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX, Ivana Vlasáka,
nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX. Návrh byl podán po dohodě se subjekty
zastoupenými v zastupitelstvu. Nebyly podány žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající navrhl provést volbu všech členů finančního výboru společným
hlasováním. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí tyto členy finančního výboru Ing. Lukáše
Břouška, nar. XXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice, Ing. Martu Ondrovou, nar.
XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX, Mgr. Janu Koplíkovou, nar. XXXXXXX,
Ratíškovice, XXXXXXX, Ing. Tomáše Kotáska, nar. XXXXXXX, Ratíškovice,
XXXXXXXXX, Ing. Přemysla Kouřila, nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX,
Ivana Vlasáka, nar. XXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/14 bylo schváleno

d) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Bc. Filipa Kundratu,
nar. XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX Nebyly podány žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí předsedou kontrolního výboru Bc. Filipa
Kundratu, nar. XXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/15 bylo schváleno

e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena
kontrolního výboru.
Předsedající navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru Jiřího Šupálka, nar.
XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXX, Libora Tomana, nar. XXXXXXXX,
Ratíškovice, XXXXXXX, Tomáše Foltýna, nar. XXXXXXX, Ratíškovice,
XXXXXXX, Ing. Janu Šupálkovou, nar. XXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX.
Návrh byl podán po dohodě se subjekty zastoupenými v zastupitelstvu. Nebyly podány
žádné protinávrhy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Předsedající navrhla provést volbu všech členů kontrolního výboru společným
hlasováním. K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice volí tyto členy kontrolního výboru Jiřího Šupálka,
nar. XXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX, Libora Tomana, nar. XXXXXXX,
Ratíškovice, XXXXXXX, Tomáše Foltýna, nar. XXXXXXX, Ratíškovice,
XXXXXXXX, Ing. Janu Šupálkovou, nar. XXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/16 bylo schváleno

*

*

*

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši dle přílohy č.4 a
to ode dne 1.11.2018 Před hlasováním Ing. Bc. Anna Hubáčková navrhla úpravu
částek u člena zastupitelstva a člena rady. Další návrhy nebyly členy zastupitelstva
obce podány a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Předsedající dal hlasovat nejdříve o návrhu Ing. Bc. Anny Hubáčkové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
člen zastupitelstva obce
1 500Kč
předseda výboru nebo komise
2 700Kč
člen výboru nebo komise
2 000Kč
člen rady obce
5 000Kč
člen rady obce a člen výboru nebo komise
6 300Kč
člen rady obce a předseda výboru nebo komise
6 500Kč
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018, členové zastupitelstva se nevzdávají
odměny za měsíc. Jedná se o souhrnnou odměnu za souběh výkonu konkrétních
funkcí.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/17 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice stanovuje členu výboru nebo komise, který není
členem zastupitelstva odměnu ve výši 900 Kč za měsíc od 1. 11. 2018.
(viz příloha č. 4).
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2018/1/18 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice podle § 84 p, zákona č. 128/2000 Sb. souhlasí se
vznikem pracovně právního vztahu (DPP - projevy při smutečních obřadech)mezi
Obcí Ratíškovice a členy zastupitelstva obce panem Václavem Koplíkem a Annou
Foltýnovou na celé volební období při církevním i občanském obřadu.
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Hlasování:
Pro/13
Usnesení č. ZO-2018/1/19 bylo schváleno.
*

*

Proti/0

Zdrželi se/0

*

8. Různé
Předsedající navrhl termín první rady na pondělí 5. listopadu 2018 v 15 hod. Oznámil,
že se zúčastní delegace do obce Vouzier ve Francii s místostarostou PhDr. Radimem
Šťastným a s první radní Ing. Bc. Annou Hubáčkovou.
Předsedající přítomné seznámil s plánovaným termínem II. zasedání ZO dne 17. 11.
2018, na kterém se bude projednávat rozpočet obce na rok 2019.
*

*

*

9. Diskuse
Předsedající zahájil diskuzi. Ing. Bc. Anna Hubáčková si vzala slovo a poděkovala
všem zastupitelům za spolupráci. Konstatovala, že zůstatek na účtu obce na konci roku
2018 bude více jak 23 mil. Kč. Do konce roku budou ještě větší výdaje na cyklostezku
a přístavbu ZŠ. Rozpočet na rok 2019 je připraven, bude ještě nutné během měsíce
listopadu projednat investice.
Předsedající se zeptal občanů (11), kteří se ustavujícího zasedání účastnili, zda mají
dotazy. Dotazy nebyly vzneseny. Za hasiče i ostatní poděkovala paní Jana Tomčalová,
Tomáš Foltýn a Anna Foltýnová DiS, Ing. Bc. Anně Hubáčkové, která má velkou
zásluhu na koupi nového hasičského auta. Předsedající poděkoval všem přítomným za
účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:05 hodin.

*

*

*

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Tabulka výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva

Zápis byl vyhotoven dne:30. 10. 2018

Zapisovatelka: Jarmila Šaňková

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Anna Foltýnová, DiS

.............................................. dne ...........................................
Ing. Martin Šupálek
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Starosta:

.............................................. dne ...........................................
Ing. Josef Uhlík
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