OBEC OSLAVIČKA, OSLAVIČKA 39, 675 05 RUDÍKOV
okres Žďár nad Sázavou, IČ: 00378305
tel.: 776 294 592, 564 409 324, e-mail: ou.oslavicka@seznam.cz, http://www.oslavicka.cz

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička,
konaného dne 2.11.2018, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního
úřadu.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Oslavička (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20:15
hod dosavadní starostkou obce paní Ing. Markétou Šulovou, Ph.D. (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, vše v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
§ 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb - lhůta uplynula 19.10.2018 v
16:00 hod, žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce obecního úřadu Oslavička zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 25.10.2018 do 2.11.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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 zaniknutí mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib složit ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Lenku Dvořákovou a p. Luďka Zimu a
zapisovatelem Mgr. Miroslavu Nezvalovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo obce Oslavička určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Dvořákovou a pana
Luďka Zimu a zapisovatelem Mgr. Miroslavu Nezvalovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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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.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Volba starosty a místostarosty
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty byla vykonávaná jako
neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo obce Oslavička určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty nebude
nikdo dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním.
Dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě
místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta už nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Navržena byla
paní Ing. Šulová Markéta, Ph.D.
Zastupitelstvo obce Oslavička volí starostkou paní Ing. Šulovou Markétu, Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarosty. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno.
Zastupitelstvo obce Oslavička schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Na funkci
místostarosty byla navržena paní Mgr. Miroslava Nezvalová.
Zastupitelstvo obce Oslavička volí místostarostku paní Mgr. Miroslavu Nezvalovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starostka informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Každý z nich musí mít
nejméně tři členy finančního a tři členy kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Oslavička zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru. Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen pan
Luděk Zima.
Zastupitelstvo obce Oslavička volí předsedou finančního výboru pana Luďka Zimu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru. Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen pan
Dušan Koch.
Zastupitelstvo obce Oslavička volí předsedou kontrolního výboru pana Dušana Kocha.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru. Za členy finančního výboru byli navrženi pan Martin Teplý,
Anna Kolouchová.
Zastupitelstvo obce Oslavička volí za členy finančního výboru pana Martina Teplého a paní
Annu Kolouchovou
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru. Za členy kontrolního výboru byli navrženi pan Libor Babáček
a paní Kateřina Homolová.
Zastupitelstvo obce Oslavička volí za členy kontrolního výboru pana Libora Babáčka a paní
Kateřinu Homolovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst.4
zákona o obcích (128/2000 Sb.) a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitel, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši:
starosta

minimální částka stanovená dle zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích

místostarosta

6000 Kč,

členové

700,- Kč,
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předseda kontrolního výboru

1000,- Kč,

předseda finančního výboru

1000,- Kč,

a to ode dne ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce, tj. od 2.11.2018.
Zastupitelstvo obce Oslavička stanoví měsíční odměny v navržené výši - starosta minimální
částka stanovená dle zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích, místostarosta 6000,- Kč;
členové 700,- Kč, předseda kontrolního výboru 1000,- Kč, předseda finančního výboru
1000,- Kč, a to od 2.11.2018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje starostku obce jako určeného zastupitele dle stavebního
zákona, oprávněného jednat mimo jiné i ve věcech ÚP.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Oslavička schvaluje pravomoci starostky v rozhodnutích o změnách
rozpočtu pro rozpočtová opatření v neomezené výši.
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Oslavička schvaluje zástupce pro valné hromady mikroregionů
Velkomeziříčsko-Bítešsko a Horácko.
Zastupitelstvo obce schválilo pana Dušana Kocha pro mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
a pana Jiřího Rohovského pro mikroregion Horácko.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Diskuse
Žádný z přítomných členů se nezapojil do diskuse.
Poté starosta ukončil zasedání zastupitelstva.
Zápis byl vyhotoven dne 2.11.2018.
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Starosta:
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