ZÁPIS
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vřeskovice
konaného dne 5. listopadu 2018
Program veřejného zasedání
Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona
o obcích)
6. Rozpočtové opatření č. 5/18 a č. 6/18
7. Diskuse
8. Usnesení a jeho schválení
9. Závěr
___________________________________________________________________________
1.
2.
3.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Ustavující veřejné zasedání zahájil dosavadní starosta obce p. Matoušek Václav v 19.00
hodin v sále kulturního domu. Zasedání bylo řádně svoláno dle zákona o obcích č. 128/2000
Sb. Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední i elektronické desce
po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2018 do 5.11.2018. Přivítal přítomné občany. Zasedání
je přítomno všech 7 členů zastupitelstva a je tedy schopno dle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášet se ve všech bodech programu.
Pan Matoušek Václav zhodnotil ve stručnosti uplynulé volební období, co se podařilo, co ne a
co by se mělo v nejbližší době udělat. Poděkoval bývalým členům zastupitelstva a nově
zvolenému zastupitelstvu popřál hodně úspěchů při práci.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající p. Matoušek Václav vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu a upozornil je,
že odmítnutí nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu

proběhlo tak, že předsedající slib přečetl a každý člen zastupitelstva řekl „ Slibuji“ a slib
podepsal. (viz příloha č. 1).
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovatelem zápisu z dnešního veřejného zasedání byli navrženi : p. Drda Jaroslav a p.
Toman Jan, zapisovatelem p. Kašparová Hana. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se k návrhu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Tento program byl vyvěšen v písemné
i elektronické podobě a byli s ním seznámeni i zastupitelé. K návrhu programu nebyly
vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající vyzval členy OZ, kdo souhlasí s takto navrženým programem, nebo jej chce
doplnit.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Volba návrhové komise :
Předsedající navrhl složení návrhové komise k přípravě usnesení veřejného zasedání.
Předseda : p. Faloutová Andrea
Členové : p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
Požádal členy OZ o hlasování, kdo souhlasí s takto navrženou komisí.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající požádal členy návrhové komise, aby se ujali své činnosti.
3. Volba starosty a místostarostů
Předsedající přednesl návrh na volbu jednoho místostarosty obce Vřeskovice po vzájemné
dohodě se členy zastupitelstva. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Další návrh předsedajícího byl, aby žádný z členů zastupitelstva nevykonával svoji funkci
jako dlouhodobě uvolněný podle § 71 zákona o obcích. Před hlasováním požádal zastupitele a
občany o vyjádření.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající podal návrh, aby volba starosty a místostarostů proběhla tajným hlasováním.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající požádal dva občany – p. Štichovou Ludmilu a p. Matouškovou Janu, aby
provedly kontrolu a sčítání hlasů.

Každý člen OZ obdržel hlasovací lístky, odebral se do prostoru pro úpravu lístků a vyplněné
vložil do volební schránky.
Výsledky hlasování :
Volba starosty :

6 hlasů pro p. Krotkého Jana
1 hlas pro p. Faloutovou Andreu

Volba místostarosty :

6 hlasů pro p. Faloutovou Andreu
1 hlas pro p. Rutha Václava

Starostou obce Vřeskovice pro období r. 2018 – 2022 byl zvolen p. Krotký Jan a
místostarosta p. Faloutová Andrea. P. Matoušek Václav poděkoval za práci minulému
zastupitelstvu, všem občanům, kteří pro obec něco dělají a novému zastupitelstvu hodně
úspěchů při práci. Pak předal řízení veřejného zasedání novému starostovi p. Krotkému
Janovi. Pan Krotký Jan poděkoval všem za důvěru a seznámil přítomné s úkoly, které obec
v nejbližší době čekají.
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, kde každý bude
mít tři členy.
Předsedou finančního výboru byla navržena ing. Kypetová Jaroslava, Ph.D. Tázal se
přítomných, zda má někdo jiný návrh nebo připomínky. K návrhu nebyly žádné připomínky.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Předsedou kontrolního výboru byl navržen p. Toman Jan. Tázal se přítomných, zda má někdo
jiný návrh nebo připomínky. K návrhu nebyly žádné připomínky.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Poté požádal předsedy výborů, aby podali návrh na členy svých výborů.
Finanční výbor : členové : ing. Kadlec Martin, ing. Falout Josef
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Kontrolní výbor : členové : p. Ruth Václav, p. Mgr. Bezděková Barbora
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Pro činnost obecního úřadu bylo dále navrženo ustanovit tyto komise :
- komise místního hospodářství :
předseda p. Hodan Michal
- komise odpadového hospodářství a správy budov : předseda p. Drda Jaroslav
- komise lesního hospodářství :
předseda p. Ruth Václav
- komise kultury a sportu :
předsedkyně p. Faloutová Andrea
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Členové OZ souhlasí se zřízením komisí.

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§72 zákona o obcích)
Pro členy zastupitelstva obce byly navrženy odměny v této výši :
- starosta
13.200,- Kč
- místostarosta
10.000,- Kč
- předsedové výborů a komisí
2.000,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce tj. od 5.11.2018.
Starosta požádal členy OZ o hlasování.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Rozpočtové opatření č. 5/18 a č. 6/18
S rozpočtovým opatřením seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru ing.
Kypetová Jaroslava.
Rozpočtové opatření č.5/18 – příjmy i výdaje byly navýšeny o 30.000,- Kč z důvodu konání
voleb do zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření č. 6/18 – příjmy navýšeny o dotaci na lesní oplocenky ve výši 9.800,Kč.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a 6 na rok 2018.

7. Diskuse
P. Krotký Jan
Jako starosta by si přál, aby se obec dále rozvíjela. Akce, které by se měly v nejbližší době
uskutečnit jsou : dokončení komunikace na Dědinkách, na kulturním domě fasáda a oprava
schodů, protože v r. 2020 nás čeká setkání rodáků, opravy na budově kampeličky, udělat
průzkumný vrt pro zdroj pitné vody a v budoucnu stavba vodovodu, protože několik občanů
má již nedostatek pitné vody z vlastních zdrojů. Obec bude jednat s představiteli TJ na
odkoupení víceúčelového zařízení vč. pozemku, v některých částech obce je třeba rozšířit
veřejné osvětlení . V prosinci budeme schvalovat rozpočet na příští rok.
P. Faloutová Andrea
Pozvala přítomné na připravované kulturní akce a to : 17. listopadu lampionový průvod, 2.12.
rozsvícení vánočního stromu, 8.12. zájezd do Drážďan, 14.12. koncert v kostele, 16.12.
vánoční besídka, 29.12.turnaj ve stolním tenisu, 1.1.2019 půjdeme na Vřeskovickou šlápotu.
Srdečně jsou všichni zváni.
P. Ruth Josef st.
Navrhl, aby obec jednala s firmou ČEZ ohledně přeložení vysokého napětí v části na
Dědinkách. Tento požadavek zařadit do programu. ČEZ bude řešit s obcí také uložení kabelů
do zemi. Odpověděl starosta Krotký J. – smlouvu s ČEZem jsme zatím neschvalovali, protože
se s ní musí nové zastupitelstvo seznámit a termín realizace uložení kabelů je stanoven až na
r. 2020. Pozemky, přes které vede vysoké napětí, nepatří obci.

P. Míka Jan
Pokud chce obec, aby se zde stavělo, měla by vykoupit pozemky a zasíťovat je.
P. Krotký Jan
Toto by bylo nejlepší řešení, ale pokud na to bude mít obec finance.
Ing. Falout Josef
Poděkoval p. Václavu Matouškovi za práci, kterou pro obec udělal jako starosta a jako nejdéle
sloužící zastupitel.
P. Kadlec Vladimír
Předseda Tělovýchovné jednoty poděkoval starostovi a celému zastupitelstvu za spolupráci a
doufá v dobrou spolupráci i s novým zastupitelstvem při dořešení budovy VÚZ.
Protože nikdo z přítomných se již nepřihlásil, starosta diskusi ukončil.
8. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z ustavujícího zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a tázala se přítomných, kdo má k návrhu usnesení nějaké připomínky nebo jiné
návrhy. Nikdo z přítomných neměl připomínky ani jiné návrhy, proto požádala zastupitele o
hlasování.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení z ustavujícího zasedání byl schválen přítomnými členy OZ.
9. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 20,15 hodin.

……………………………………….
Faloutová Andrea
místostarosta

………………………………………..
Krotký Jan
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Drda Jaroslav

……………………….

p. Toman Jan

..………………………

Zapsala :

Kašparová Hana

Vřeskovice dne : 5.11.2018

