Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Vlčnov,
svolaného na den 2.11. 2018, č. Z-01/18.22
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 hodin
dosavadním starostou obce Jiřím Matušíkem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze 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 (lhůta uplynula dne
19.10.2018, žádný návrh nebyl podán).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Do dnešního dne starosta obdržel
rezignaci na mandát zastupitele podanou dne 29.10.2018 od pana Marcela Solíka, čímž se dnem
30.10.2018 stal zastupitelem první náhradník za ODS, kterým je Petr Zemek, bytem Vlčnov 1131,
který byl dodatečně informován a je přítomen na dnešním ustavujícím zasedání.

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 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), současně předal osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva (§ 53 zák. č. 491/2001 Sb.)
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů, sčitatele a zapisovatele
Předsedající určuje zapisovatelem

Veroniku Hrubcovou

Předsedající určuje sčitatelem

Dušana Mikulce

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu - Jan Pijáček a Mgr. Michal Slinták
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Vlčnov volí ověřovateli zápisu Jana Pijáčka a
Mgr. Michala Slintáka
Hlasování č. 1
pro
-15proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce Vlčnov
schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Složení slibu zastupitele
Schválení programu zasedání
Volba starosty a místostarosty
◦
určení počtu místostarostů
◦
určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
◦
určení způsobu volby starosty, místostarosty a rady
obce
◦
volba starosty
◦
volba místostarosty
◦
volba rady obce

5.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
◦ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
◦ volba předsedy finančního výboru
◦ volba předsedy kontrolního výboru
◦ volba členů finančního výboru
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6.

◦ volba členů kontrolního výboru
Diskuse

Hlasování č. 2
pro
-15proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Program zasedání byl schválen

Volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-01/01/18.22
ze dne 02.11.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov
rozhodlo
o zvolení jednoho místostarosty obce Vlčnov
Hlasování č. 3
pro
-15proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-02/01/18.22
ze dne 02.11.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích
určuje,
že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování č. 4
pro
-15proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Určení způsobu volby starosty, místostarosty a rady
Obec Vlčnov
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obce
Předsedající konstatoval, že dle ustanovení článku VII odst. 7 věty třetí platného jednacího řádu
zastupitelstva, hlasování o volbě či odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady probíhá
tajným hlasováním, nestanoví-li zastupitelstvo jinak. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do
připravené hlasovací urny, následně budou volební komisí spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

zastupitelka Moštková
podává návrh na změnu způsobu hlasování na probíhajícím zasedání z tajného hlasování na
hlasování aklamací, a to pro volbu starosty, místostarosty a radních obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Zastupitelstvo obce Vlčnov
rozhodlo
provést hlasování o volbě starosty, místostarosty a radních obce
aklamací (veřejné hlasování)
Hlasování č. 5
pro
-11proti
-3- (Mikulec, Slinták, Motyková)
nehlasoval -0zdržel se -1- (Kvasnička)
Usnesení bylo schváleno

Volba starosty
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy:
zastupitel Jan Pijáček navrhl zvolit do funkce starosty Jiřího Matušíka.
Další návrhy nevzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Obec Vlčnov
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Z-03/01/18.22

Vlčnov Jiřího Matušíka, nar. xxxxxxxxxx

ze dne 02.11.2018

Hlasování č. 6
pro
-14proti
-0nehlasoval -0zdržel se -1- (Matušík)
Usnesení bylo schváleno

Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy:
zastupitel Petr Kašpařík navrhl zvolit do funkce místostarosty Martu Moštkovou
zastupitelka Marie Motyková navrhla zvolit do funkce místostarosty Michala Kvasničku
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Volit se bude dle pořadí předložených návrhů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-04/01/18.22

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí místostarostou obce
Vlčnov Martu Moštkovou, nar. xxxxxxxxxx

ze dne 02.11.2018

Hlasování č. 7
pro
-11proti
-2- (Slinták, Motyková)
nehlasoval -0zdržel se -2- (Moštková, Kvasnička)
Usnesení bylo schváleno
Místostarosta byl zvolen v prvním hlasování, o dalších návrzích se
již hlasovat nebude

Volba rady obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na obsazení tří funkcí radních obce. Byly
podány následující návrhy:
Místostarostka Marta Moštková navrhla zvolit do funkce radního Mgr. Kateřinu Tykalovou, Ing.
Františka Ulčíka a Jana Pijáčka.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Vzhledem k návrhu pouze tří členů, navrhuje starosta, aby se volilo
společně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrhy na usnesení.
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Usnesení č.
Z-05/01/18.22
ze dne 02.11.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí radní obce Vlčnov
Mgr. Kateřinu Tykalovou, Ing. Františka Ulčíka a
Jana Pijáčka
Hlasování č. 8
pro
-12proti
-0nehlasoval -0zdržel se -3- (Slinták, Motyková, Kvasnička)
Usnesení bylo schváleno

Rada obce dosáhla počtu 5 – hlasování je ukončeno.

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, 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 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. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-06/01/18.22

Zastupitelstvo obce Vlčnov zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

ze dne 02.11.2018

Hlasování č. 9
pro
-15proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Starosta Jiří Matušík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Petra Zemka
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Obec Vlčnov
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Usnesení č.
Z-07/01/18.22

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí předsedou finančního
výboru Ing. Petra Zemka

ze dne 02.11.2018

Hlasování č. 10
pro
-14proti
-0nehlasoval -0zdržel se -1- (Zemek)
Usnesení bylo schváleno

Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Místostarostka Marta Moštková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Miroslava
Jakoubka
Zastupitelka Marie Motyková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Michala
Kvasničku
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-08/01/18.22

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí předsedou
kontrolního výboru Miroslava Jakoubka

ze dne 02.11.2018

Hlasování č. 11
pro
-11proti
-0nehlasoval -0zdržel se -4- (Jakoubek, Mikulec, Kvasnička, Zemek
st. )
Usnesení bylo schváleno

Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Starosta Jiří Matušík navrhl zvolit členem finančního výboru Michala Kvasničku a Jana Pijáčka
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.

Usnesení č.
Z-09/01/18.22

Obec Vlčnov

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí členy finančního
výboru Michala Kvasničku a Jana Pijáčka
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ze dne 02.11.2018

Hlasování č. 12
pro
-14proti
-0nehlasoval -0zdržel se -1- (Kvasnička)
Usnesení bylo schváleno

Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Místostarostka Marta Moštková navrhla zvolit členem kontrolního výboru Mgr. Kateřinu Knotkovou a
Mgr. Kateřinu Tykalovou.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-10/01/18.22
ze dne 02.11.2018

Zastupitelstvo obce Vlčnov volí členy kontrolního
výboru Mgr. Kateřinu Knotkovou a Mgr. Kateřinu
Tykalovou.
Hlasování č. 13
pro
-13proti
-0nehlasoval -0zdržel se -2- (Knotková, Tykalová)
Usnesení bylo schváleno

Stanovení členů volených orgánů ke zpracování
osobních údajů
Předsedající
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající přednesl návrh na usnesení.
Usnesení č.
Z-11/01/18.22
ze dne 02.11.2018

Obec Vlčnov

Zastupitelstvo obce Vlčnov
stanovuje
že členové Zastupitelstva obce Vlčnov a členové
pracovních orgánů, které ustanovilo zastupitelstvo
obce, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a
povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s
osobními údaji, jejichž správcem je obec :
1. jsou oprávněni tyto údaje zpracovávat pro výkon
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své funkce, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou
dobu, nejdéle po dobu výkonu dané funkce člena
orgánu obce;
2. nejsou oprávněni údaje, pokud již nebyly
zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat
jiným osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou
případného vystoupení na jednání příslušného
orgánu obce, je-li přitom zveřejnění daného
údaje nezbytné;
3. musí zachovávat mlčenlivost o těchto údajích,
pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny,
a o konkrétních bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
daných údajů; povinnost mlčenlivosti trvá i po
skončení výkonu dané funkce
Hlasování č. 14
pro
-15proti
-0nehlasoval -0zdržel se -0Usnesení bylo schváleno

Diskuse
Michal Kvasnička – kdy bude další zastupitelstvo
Jiří Matušík – v průběhu listopadu nebo prosince
Marta Moštková – děkuje za důvěru zastupitelům

Obec Vlčnov
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Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov a zasedání
ukončil ve 17.35 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Podpisové doložky :

Veronika Hrubcová - zapisovatel

podpis ..................

Ověřovatelé
Mgr. Michal Slinták
podpis ..................
Jan Pijáček
podpis ..................

Jiří Matušík - starosta

Obec Vlčnov
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