Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Archlebov, č. 1.
konaného dne 2.11.2018 v tělocvičně Základní školy v
Archlebově, na adrese: Archlebov 357, od 19:00 hodin.

Bod 1
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Archlebov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin dosavadním starostou obce panem Miroslavem Jarolíkem (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). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Archlebov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, před
konáním ustavujícího Zasedání zastupitelstva obce Archlebov. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Bod 2
Zpráva předsedy okrskové volební komise
Předsedající schůze požádal předsedu okrskové volební komise paní XXXXXXXXXXX o zprávu.
Ta informovala o celkovém počtu osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů, o počtu voličů a
odevzdaných úředních obálek, dále o počtu hlasů získaných jednotlivými stranami a také o
zvolených členech zastupitelstva.
Bod 3
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).
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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“. Přítomní
členové zastupitelstva poté přistoupili ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podepsali se na
připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Hořavu a pana Ing. Tomáše Němce a
zapisovatelkou paní Miroslavu Kopřivovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov schvaluje jako ověřovatele zápisu z dnešního ustavujícího zasedání
ZO Archlebov pana Tomáše Hořavu a pana Ing. Tomáše Němce a zapisovatelem paní Miroslavu
Kopřivovou.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1/18/Z1 bylo schváleno.
V rámci vyloučení právních pochybností předsedající upozornil na skutečnost, že s ohledem na
to, že jsou zde noví zastupitelé se bude jednání řídit Jednacím řádem Zastupitelstva obce
Archlebov ze dne 4.12.2006, včetně procesu hlasování. Tedy i volby jednotlivých kandidátů dle
navrženého programu se nebudou řídit Volebním řádem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov rozhoduje o tom, že se dnešní ustavující zasedání ZO Archlebov
bude řídit Jednacím řádem Zastupitelstva obce Archlebov ze dne 4.12.2006 schváleným předešlým
zastupitelstvem obce.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2/18/Z1 bylo schváleno.

Bod 4
Schválení programu
Zastupitelstvo obce Archlebov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva předsedy okrskové volební komise
3) Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 odst. 2 zákona o obcích
4) Schválení programu
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

Stanovení počtu uvolněných funkcionářů
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Volba starosty
Volba místostarosty
Zřízení výborů, určení počtu jejich členů a volba předsedy a členů výborů
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích
11) Diskuse
12) Usnesení

13) Závěr

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov schvaluje navržený program dnešního ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Archlebov.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3/18/Z1 bylo schváleno.

Bod 5
Stanovení počtu uvolněných funkcionářů
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly
vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty obce Archlebov bude zvolený člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4/18/Z1 bylo schváleno.
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Bod 6
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Přesedající konstatoval, že volby funkcionářů zastupitelstva mohou být veřejné nebo tajné. Dále
předsedající navrhl veřejný způsob hlasování pro volbu starosty, místostarosty, předsedů a členů
výborů obce Archlebov. Nikdo z přítomných neměl dotaz ani jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a předsedů a
členů výborů obce Archlebov.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5/18/Z1 bylo schváleno

Bod 7
Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy:
Členka zastupitelstva paní Hana Bekerová navrhla zvolit do funkce starosty pana Miroslava Jarolíka
z důvodu získání největšího počtu hlasů ve volbách.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov volí starostou obce Archlebov pana Miroslava Jarolíka
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti 0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 6/18/Z1 bylo schváleno.

Pan Miroslav Jarolík poděkoval za důvěru a dále vyjádřil poděkování všem bývalým zastupitelům
obce za odvedenou práci a dobrou spolupráci.

Bod 8
Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Ing. Tereza Schielová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana
Ing. Tomáše Němce.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov volí místostarostou obce Archlebov pana Ing. Tomáše Němce
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti 0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 7/18/Z1 bylo schváleno.

Bod 9
Zřízení výborů, určení počtu jejich členů a volba předsedů a členů výborů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) 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, místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).

a) Určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Dále navrhl zřídit kulturní výbor, který bude mít pět členů. Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou
tříčlenné. Dále Zastupitelstvo obce Archlebov zřizuje kulturní výbor, který bude pětičlenný.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8/18/Z1 bylo schváleno.

b) Finanční výbor:
Předsedající navrhl za členy finančního výboru:
Předseda: pan František Průša
Členové: paní Hana Bekerová a pan Jan Buchlovský
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov volí předsedou finančního výboru pana Františka Průšu, za členy
finančního výboru volí paní Hanu Bekerovou a pana Jana Buchlovského
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9/18/Z1 bylo schváleno.

c) Kontrolní výbor
Předsedající navrhl za členy kontrolního výboru:
Předseda: pan Antonín Hrbotický
Členové: paní Ing. Tereza Schielová a pan Petr Šijanský
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov volí předsedou kontrolního výboru pana Antonína Hrbotického,
za členy kontrolního výboru volí paní Ing. Terezu Schielovou a pana Petra Šijanského
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 10/18/Z1 bylo schváleno.

d) Kulturní výbor
Předsedající navrhl za členy kulturního výboru:
Předseda: pan Tomáš Hořava
Členové: pan Ing. Tomáš Němec, paní Hana Bekerová, pan Jan Buchlovský a paní Dana Hovězáková
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov volí předsedou kulturního výboru pana Tomáše Hořavu, za členy
kulturního výboru volí pana Ing. Tomáše Němce, paní Hanu Bekerovou, pana Jana Buchlovského
a paní Danu Hovězákovou
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11/18/Z1 bylo schváleno.
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BOD 10
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle § 72 zákona o
obcích
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval, že Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. září
2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků stanoví pravidla pro
poskytování odměn členům zastupitelstva obce s účinností od 01.01.2018.
Veškeré rozhodování o věcech týkajících se odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce je
vyhrazeno zastupitelstvu obce.
Obec může neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout za výkon funkce odměnu. V
takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však
ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu stanovilo.
Dále předsedající navrhl s účinností od 2.11.2018 následující měsíční odměny neuvolněným
členům zastupiteltva:
 místostarosta obce
12.000,-Kč
 předseda finančního a kontrolního výboru
1.000,-Kč
 předseda kulturního výboru
2.000,-Kč
 člen výboru
800,-Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov stanovuje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., a ust. § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích (zák.č. 128/2000 Sb.,) s účinností od 2.11.2018 měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce Archlebov v následující výši:
 místostarosta obce
12.000,-Kč
 předseda finančního a kontrolního výboru
1.000,-Kč
 předseda kulturního výboru
2.000,-Kč
 člen výboru
800,-Kč
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti 0

Zdržel se

1

Usnesení č. 12/18/Z1 bylo schváleno.
BOD 11
Diskuze
Předsedající zahájil diskuzi a dotázal se zastupitelů i přítomných občanů, zda mají dotazy či
připomínky.
Do diskuze se přihlásil pan XXXXXXXXXXX, který se dotazoval na průběh prodeje obecní bytovky.
Dále se dotazoval na odtažení vozidla umístěného na komunikaci pod školou. Dále se dotazoval na
sestavení rozpočtu 2019. Starosta odpověděl.

7

BOD 12
Usnesení
Předsedající požádal místostarostu obce o přečtení usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Archlebov. Místostarosta přečetl usnesení.

BOD 13
Závěr
Jednání ustavujícího Zasedání zastupitelstva Obce Archlebov bylo ukončeno předsedajícím
starostou v 19:25 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 9.11.2018

Miroslav Jarolík

____________________

starosta obce

Ing. Tomáš Němec

____________________

místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš Němec

____________________

Tomáš Hořava

____________________
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