Zápis
z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chotiměř konaného dne 1.11.2018
od 19.15 hod.

místo konání: Obecní úřad Chotiměř – zasedací místnost
čas konání: 19:15 hodin
přítomni: 7
omluveni: - 0
hosté: dle prezentační listiny
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Chotiměř (dále též jako“ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.15
hod dosavadním starostou obce Jiřím Kotrbou (dále jako „předsedající“).
Na úvod sdělil,že zastupitelka p.Alena Kotyková podala ke dni 1.11.2018 písemnou
rezignaci na mandát zastupitele,který končí dnešním dnem ve 24.00 hod.Na její místo
nastoupí náhradník téže politické strany v pořadí podle § 45 odst.5 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí,kterým je paní Jitka Macháčková,která složí slib na příštím zasedání
zastupitelstva obce po předložení mandátu.
Před zahájením zasedání bylo členy zastupitelstva obce (při prezenci), předloženo starostovi
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.
Přesedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst.1 zák.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), v platném znění konalo do 15-ti dnů ode dne
uplynutí pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasovací lhůta uplynula dne:
19.10.2018,.žádný návrh podán nebyl). Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na
desce Obecního úřadu Chotiměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to
od 23.10.2018.do 1.11.2018.Současně byla vedena na „elektronické úřední desce“.
Přesedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1)konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné člena 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 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 Chotiměř 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.
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p.Renatu Johanovskou a p.Zdeňka Vrbu
a zapisovatele p. Pavla Klímu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápis p.Renatu Johanovskou.a p.Zdeňka
Vrbu a zapisovatele p. Pavla Klímu
Výsledek hlasování: Pro:5 Proti:
Usnesení č.1/. bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 1

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje následující program zasedání:
1). Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění
(§ 71 odst.1 písm.a)zákona o obcích)
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty (místostarostů)
2). Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
3). Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst.2 zákona o obcích)
4). Diskuse
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/. bylo schváleno.
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Bod 1 – volba starosty a místostarosty
- Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své stanovisko.
Žádný návrh ani stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chotiměř schválilo zvolení jednoho místostarosty
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:
Usnesení č.3/. Bylo schváleno

Zdrželi se: 0

0

-Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předsedající dále navrhl ve vazbě na ustanovení § 71 odst.1 písm. a) zákona o obcích, aby
všichni členové zastupitelstva byli neuvolnění s výjimkou funkce starosty obce,který bude pro
funkci uvolněn. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chotiměř ve vazbě na předchozí ustanovení zákona o obcích určuje, že
všichni členové zastupitelstva budou své funkce vykonávat jako neuvolnění s výjimkou funkce
starosty obce, který bude pro funkci uvolněn.
Výsledek hlasování : Pro :
Usnesení č.4/. Bylo schváleno
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Proti :

0

Zdrželi se . 0

-Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chotiměř schvaluje způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím – veřejné hlasování.
Výsledek hlasování : Pro :
6
Usnesení č.5./. Bylo schváleno

Proti :

3

0

Zdržel se : 0

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
-Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy. Člen zastupitelstva p. Jan Semerád navrhl zvolit do funkce starosty
p. Jakuba Wajshajtla. Před hlasováním byly dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí starostou p. Jakuba Wajshajtla
Výsledek hlasování : Pro:
6
Usnesení č.6/. Bylo schváleno

Proti:

0

Zdrželi se: 0

Dosavadní starosta p .Jiří Kotrba tímto končí svoji funkci a předává ji nově zvolenému
starostovi p. Jakubu Wajshajtlovi
Závěrem poděkoval za práci všem bývalým zastupitelům i občanům za spolupráci.
Nově zvolený starosta p. Jakub Wajshajtl se ujímá vedení ustavujícího zasedání
(dále jen jako „předsedající“)
Nově zvolený starosta poděkoval odstupujícímu starostovi i zastupitelům za odvedenou práci
v minulém období a popřál jim hodně úspěchů a zdraví v novém období života.

-Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Jan Semerád navrhl
zvolit do funkce místostarosty p. Vladimíra Boučka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí místostarostou p. Vladimíra Boučka
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se : 1
Usnesení č.7/. Bylo schváleno.
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Bod 2 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117
odst.2 a § 84 odst.2 písm.l) zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý(§ 117 odst.3 zákona o obcích), 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 nebo místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu(§119 odst.1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.8/. Bylo schváleno

-Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl podán následující návrhy:
Člen zastupitelstva p. Jan Semerád navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
p. Zdeňka Vrbu
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedou finančního výboru p. Zdeňka Vrbu
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.9/. Bylo schváleno.

-Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu kontrolního výboru
Byl podán následující návrh: p. Jan Semerád navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru
p. Tomáše Rejzka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí předsedou kontrolního výboru p. Tomáše Rejzka.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.10/. Bylo schváleno.
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-Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy.
Člen zastupitelstva p. Jan Semerád navrhl za členy finančního výboru p. Pavla Klímu a paní
Věru Hřebíkovou. Člen zastupitelstva p. Jan Semerád navrhl za členy kontrolního výboru p.
Pavla Fulína a p. Martina Suchého.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí členy finančního výboru p. Pavla Klímu a paní Věru
Hřebíkovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č.10/. Bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř volí členy kontrolního výboru p. Pavla Fulína a p. Martina
Suchého
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č.11/. Bylo schváleno.

Bod 3 –Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.2
zákona o obcích a nařízením vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků poskytována odměna ve výši 1 095 Kč a to ode dne zvolení
do funkce tj. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce(§ 72 odst.2
zákona o obcích)
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné nové návrhy a občané
neuplatnili/uplatnili žádná/tato stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1 095 Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.12./. Bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako uvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
36 499 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13./. Bylo schváleno
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva místostarosty obce ve výši
9 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14./. Bylo schváleno
Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.2
zákona o obcích a nařízením vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru
nebo komise zastupitelstva ve výši 2 190 Kč za měsíc, za výkon člena výboru nebo
komise 1 825 Kč čtvrtletně a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru nebo
komise(§ 72 odst.2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce
podány žádné návrhy a občané neuplatnili/uplatnili žádná/tyto stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon předsedy výboru nebo komise zastupitelstva ve výši 2 190.-Kč za
měsíc. Za výkon člena výboru nebo komise stanoví odměnu ve výši 1825 Kč/čtvrtletně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.15./. Bylo schváleno

Předsedající dává návrh k následnému zvýšení odměn, které budou vydány vládním
usnesením pro rok 2019, aby na toto vládní nařízení v případném navýšení odměn nebyl brán
zřetel a takto schválené odměny byly platné i pro rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř souhlasí s návrhem předsedajícího, aby takto schválené odměny
členům zastupitelstva byly platné i pro celý rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro:
6 Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.16./. Bylo schváleno
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Souhrnné usnesení 1.ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chotiměř dne 1.11.2018
1) Zastupitelstvo obce Chotiměř na svém ustavujícím zasedání volí :
Starostou – p.Jakuba Wjashajtla : uvolněný člen zastupitelstva
Místostarostou – p.Vladimíra Boučka : neuvolněný člen zastupitelstva
Předsedou finančního výboru – p.Zdeňka Vrbu : neuvolněný člen zastupitelstva
Předsedou kontrolního výboru – p.Tomáše Rejzka : neuvolněný člen zast.

2) Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2. a § 84 odst. 2 písm.n)
zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých neuvolněných i
uvolněných členů zastupitelstva a členů výboru nebo komisí takto:
Starosta
Místostarosta
Předseda výboru nebo komise
Člen výboru nebo komise
Člen zastupitelstva bez funkce

36 499 Kč
9 000 Kč
2 190 Kč
1 825 Kč / čtvrtletně
1 095 Kč

3) Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2. a § 84 odst. 2 písm.n)
zákona o obcích stanoví,že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet tří odměn
stanovených pro jednotlivé funkce,upravené v § 74 odst.3 zákona o
obcích(předseda výboru nebo komise,člen výboru nebo komise).
4) Zastupitelstvo obce Chotiměř v souladu s § 72 odst.2. a § 84 odst. 2 písm.n)
Zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného i uvolněného
člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise,
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro:

6

Proti:
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0

Zdržel se: 0

Bod 4 - Diskuse
p.Macháček – mělo se vzít v potaz i členy z druhé kandidátky,není dobrý uvolněný starosta
pokud nepřinese peníze do obce
p.Jasukevič – proč uvolněný starosta?
p.Wajshajtl(nový starosta)- děkuje za otázku,zmiňuje zavazující důvěru občanů,mluví o své
interní práci a i s bývalými starosty mluvil o nárůstu práce,chce přivést více práce a dotací do
obce.p.Vrba se necítil na tuto funkci,nelze spojit moji náročnou práci s prací starosty,která je
stále náročnější,což potvrzují moji předchůdci.Ví,že tato práce zavazuje na 24 h.denně.Chce
více úředních dnů i hodin jako větší službu občanům.Vím,že tu nastávají větší akce jako
čistička.Jsem přístupný k jakéko-li spolupráci a nápadům.
p.Kotrbová-Proč p.Bouček místostarostou
p.starosta – p.Bouček má zkušenosti z minulých období,je obeznámen s místní situací,je
v důchodu a je v případě potřeby k dispozici
p.Douda – přál si mít v obci uvolněného starostu,který by se plně věnoval záležitostem
obce.Doufá,že spolupráce bude i nadále dobrá pro spolkovou činnost a ze strany obce bude
podpora místní akcím jakéhokoli druhu a že je obec bude podporovat.Jsem rád a držím palce
novým zastupitelů a starostovi.
Starosta – děkuji za podporu,a budeme rádi,když se kulturní a společenská činnost obce bude
rozvíjet.Je to i náš volební program.
p.Kotykova – proč jsme nebyly pozvány k jednání(Ženy v akci)
p.Kotrba – pronesl poznámku vůči dotazovatelce ve smyslu slušného chování voleného
zastupitele.Na ustavující zasedání byla řádně pozvána.
p.Semerád - věří ve společnou práci sedmičlenného zastupitelstva s p.Macháčkovou .
p.Kotrba – popřál hodně štěstí a úspěchů novému zastupitelstvu.
p.Rejzek Jan – poděkoval za sestavení této kandidátky,kde vidí samé schopné lidi do vedení
obce,a měl své typy na starostu obce.p.Tomaš Rejzek doplňuje,že kandidátku sestavoval
s p.Fulínem.p.Rejzek Jan vidí nárůst práce proti době,kdy se náročné práce(akce) dělaly s
neuvolněnými zastupiteli.Popřál hodně zdaru.p.Hřebíková doplňuje,že volební výsledek byl i
výrazem zájmu občanů a byl podpořen vysokou volební účastí.
p.Douda – vyčerpání prostředků spolku do konce roku na ještě plánované akce.p.starosta –
nemá námitek
p.Macháček – chce se zapojit do dění v obci jako samostatný organizátor akcí jako je
např.Halowen,retro akce ,1.máj,pálení Mistra Jana Husa aj.

Bod 5 –Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za hojnou účast.Děkuje za podporu s tím,že je výkon této
funkce je pro něj velmi zavazující.
Zasedání končí ve 20.15 hod
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích
4)Rezignace
5)Informace o konání a svolání ustavujícího zastupitelstva

Zápis byl vyhotoven dne: 3.11.2018
Zapisovatel: Pavel Klíma

Ověřovatelé:

………………………………………….. dne ………………………
Renata Johanovská

…………………………………………. dne ……………………….
Zdeněk Vrba

Místostarosta: …………………………………………
Vladimír Bouček

Zapisovatel :

dne …………………………

……………………………………………dne …………………………..
Pavel Klíma

…………………………………………………..dne ………………………………
Jakub Wajshajtl – starosta obce Chotiměř
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