Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Převýšov konaného dne 27.10.2018
v sále Obecní hospody Převýšov od 18.00 hod.
čas konání: od 18.00 hod.

do 18.30 hod.

přítomni: Ing. Miroslav Podnecký , Petr Pilař , Bc. Monika Faltysová , Karel Faltys,
Michal Belanec , Tomáš Votava , Lukáš Vaníček
1.Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce Ing. Miroslav
Podnecký . Přivítal členy nového zastupitelstva, občany a hosty a 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 návrhu
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 26.10.2018, žádný návrh nebyl
podán ).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Převýšova
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.10.2018 do 27.10.2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatoval z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Poté Ing. Miroslav Podnecký jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem listiny složení slibu člena zastupitelstva obce. Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
2. Zapisovatelem byla zvolena Bc. Monika Faltysová

7 pro

Ověřovateli zápisu a do návrhové komise byli zvoleni
Tomáš Votava a Lukáš Vaníček

7 pro

Do volební komise byli zvoleni Karel Faltys a Michal Belanec

7 pro

3. Program byl schválen v této podobě:
Program:
1. Představení nově zvolených zastupitelů a složení slibu
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty obce
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
b) volba starosty obce
c) volba místostarosty obce
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba finančního výboru
c) volba kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů

7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
7 pro
4. Volba starosty a místostarosty obce
a) Zastupitelé obce odhlasovali, že volby budou veřejné a starosta a místostarosta obce budou
neuvolnění.
7 pro
b) Do funkce neuvolněného starosty obce byl navržen Ing. Miroslav Podnecký, jiný návrh
podán nebyl .
Zastupitelé obce zvolili Ing. Miroslava Podneckého do funkce starosty obce Převýšova .
7 pro
c) Do funkce neuvolněného místostarosty obce byl navržen Petr Pilař, jiný návrh podán nebyl.
Zastupitelé obce zvolili Petra Pilaře do funkce místostarosty obce Převýšova .
7 pro
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Počet členů výborů byl navržen v počtu 3 členů
7 pro
b) Finanční výbor byl zvolen ve složení:
Bc. Monika Faltysová – předsedkyně výboru
Helena Grigelová, Pavel Hubený – členové výboru
7 pro
c) Kontrolní výbor byl zvolen ve složení:
Tomáš Votava – předseda výboru
Karel Faltys, Michal Belanec – členové výboru
7 pro
6.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů obce
Zastupitelé obce Převýšov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
platného nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
rozhodlo o stanovení měsíční odměny pro funkce neuvolněného starosty, neuvolněného
místostarosty a člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí vždy v maximální výši odměn
platného nařízení vlády.
7 pro
Starosta obce: 60% odměny uvolněného starosty , aktuální výše odměny činí 24 593,- Kč
měsíčně.
Místostarosta obce: 100 % možné odměny, aktuální výše odměny neuvolněného místostarosty
činí 22 134,- Kč měsíčně.
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí : 100 % možné odměny, aktuální výše odměny činí
1 230,- Kč měsíčně.
Předseda nebo člen výboru, který je zároveň neuvolněný člen zastupitelstva: 1 500,- Kč
měsíčně.
Člen výboru, který není zároveň členem zastupitelstva obce: 900,- Kč čtvrtletně.
7 pro

Výše uvedené odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
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, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
7 pro
7. V diskusi vystoupil místostarosta obce Petr Pilař, poděkoval voličům za hlasy získané v
komunálních volbách, dále poděkoval za spolupráci zastupitelům obce za uplynulé volební
období a starostovi obce Ing. Miroslavu Podneckému za jeho práci a hospodaření s financemi
a hlavně za realizaci vybudování stavebních parcel, což je především jeho zásluha.
Poté vystoupil starosta obce Ing. Miroslav Podnecký , který rovněž poděkoval za hlasy
získané v komunálních volbách a seznámil občany a zastupitele obce s programem a s plány,
které by chtěl v následujícím volebním období realizovat a s úkoly, které nové zastupitelstvo
obce čekají. Především se jedná o zasíťování stavebních parcel a o rozhodnutí výběru typu
čističky odpadních vod v obci a přípravě projektové dokumentace. Na závěr poděkoval
zastupitelům obce za práci v uplynulém volebním období a popřál nově zvolenému
zastupitelstvu hodně elánu do další práce.
Vystoupení Ing. O. Vejra, který měl opět připomínky k výši odměn pro zastupitele obce
sklidilo posměch, protože jako zastupitel v minulosti nikdy nic nedělal, ale odměna mu
nevadila.
Radek Pilař dále vystoupil ohledně vyčištění studánky. Přidal se i Ladislav Steklý. V
momentální situaci, kdy jsou spodní hladiny vody nízké se o této akci rozhodne po zimě, zda
stoupnou hladiny spodní vody. Bude záležet, zda na podzim bude pršet a kolik sněhu napadne
v zimě.
Na závěr pan Václav Homola konstatoval, že opět byla ukradena lavička z čekárny
autobusové zastávky .

8. Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Převýšov konaného dne
27.10.2018 v sále Obecní hospody Převýšov od 18,00 hod.
1. zastupitelé obce složili slib člena zastupitelstva obce slovem „slibuji“ a podpisem
listiny dosavadnímu starostovi obce Ing. Miroslavu Podneckému
2. zastupitelstvo schvaluje:
Zapisovatelku Bc. Moniku Faltysovou
Ověřovatelé zápisu a návrhová komise Tomáš Votava a Lukáš Vaníček
Volební komise Karel Faltys a Michal Belanec

7 pro
7 pro
7 pro

3. zastupitelstvo schvaluje:
program v této podobě
1. Představení nově zvolených zastupitelů a složení slibu
2.Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
b) volba starosty obce
c) volba místostarosty obce
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba finančního výboru
c) volba kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
7 pro
4. zastupitelstvo schvaluje:
a) veřejnou volbu starosty a místostarosty obce
b) Ing. Miroslava Podneckého do funkce starosty obce
c) Petra Pilaře do funkce místostarosty obce

7 pro
7 pro
7 pro

5. zastupitelstvo schvaluje:
a) Počet členů finančního a kontrolního výboru po 3 členech
b) Finanční výbor byl zvolen ve složení:
předsedkyně – Bc. Monika Faltysová
členové – Helena Grigelová, Pavel Hubený
7 pro
c) Kontrolní výbor byl zvolen ve složení:
předseda – Tomáš Votava
členové – Karel Faltys, Michal Belanec
7 pro

6. zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelé obce Převýšov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a
platného nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
rozhodlo o stanovení měsíční odměny pro funkce neuvolněného starosty, neuvolněného
místostarosty a člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí vždy v maximální výši odměn
platného nařízení vlády.
7 pro
Starosta obce: 60% odměny uvolněného starosty , aktuální výše odměny činí 24 593,- Kč
měsíčně.
Místostarosta obce: 100 % možné odměny neuvolněného místostarosty, aktuální výše odměny
činí 22 134,- Kč měsíčně.
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí : 100 % možné odměny neuvolněného člena
zastupitelstva, aktuální výše odměny činí 1 230,- Kč měsíčně.
Předseda nebo člen výboru, který je zároveň neuvolněný člen zastupitelstva: 1 500,- Kč
měsíčně.
Člen výboru, který není zároveň členem zastupitelstva obce: 900,- Kč čtvrtletně.
7 pro
Výše uvedené odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
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, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
7 pro
7. diskuse:
V diskusi vystoupili Petr Pilař, Ing. Oldřich Vejr, Radek Pilař, Ladislav Steklý, Ing. Miroslav
Podnecký a Václav Homola .
Zapsala: Bc. Monika Faltysová
Vypracoval: Petr Pilař

…..........................................
Ing. Miroslav Podnecký
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Votava
Lukáš Vaníček
Vyvěšeno:
Sejmuto:

.........................................
Petr Pilař
místostarosta obce

….......................
….......................

