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Z UsTAvUJícíHo znsrnÁruíZASTUpITELsTvA

oBcE HRoBcE,

konaného dne 29. 10.2018 od 19:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Hrobce (dále téžjako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19 hodin
dosavadním místostarostou obce Bc. Petrem Křížem {dále jako ,,předsedající). Před zahájením
zasedání bylo členůmzastupitelstva obce předáno osvědčenío zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteqých zákonů, v
platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se

v

souladu

s § 91 odst. 1 zákona č.128na00 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. lnformace podle §

93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřednídesce Obecního úřadu Hrobce zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu 7 dní, a to od 22. 10.2018 do 29. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na

z

prezenčnílistiny přítomných členů
,,elektronické úřednídesce". Předsedající schůze dále
g
zastupitelsfua (příloha 1) konstatoval, že přítomno je členůzastupitelsfua z celkového počtu 9 členů,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst, 3 zákona o obcích).

Složeníslibu členy zastupitelstva
Předsedajícív souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členyzastupitelstva ke složení
slibu. Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst, 2zákanao obcích:
,,Slibuji věrnost Česlrérepublice. Stibuji na svou česťa svědomí, že Švojifunkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a zákony Českérepubliky."

a jmenovitě vyanal přítomnéčleny zastupitelstva

ke

složeni slibu pronesenim slova ,,slibuji" a

podpisem na listině prokazující složeníslibu (příloha č. 2).
lng. Luboš Matek
Petr Erich

-

-

slibuji

slibuji

lng, Kateřina Hlaváčová

Bc. Petra Peřinová

-

-

slibuji

slibuji

Abna Ďurišová - slibuji
Bc, Petr Kříž- slibuji
lng. Lueie Křížová -slibuji

- slibuji
_
Jan čížek slibuji
Jiří Suttner

í. Určeníověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu paní lng. Lucii Křížovou a Petra Ericha a
zapisovatelem lng. Kateřinu Hlaváčovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádfit se
přítomným občanům.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní lng. Lucii Křížovou,
Petra Ericha a zapisovatelem lng, Kateňnu Hlaváčovou,

Hlasování: Pro g , proti0, zdržel se 0

Usneseníč. 1 bylo schváleno.
2. §chválení programu

Předsedajícíseznámilpřítomnés návrhem proglamu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelsfua a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedajícídal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje následující program 1. ustavujícího zasedání
(1/2018)

l)

ll)

Složeníslibu zvolených zastupitelů
Volba starosty obce

lll) Volba

místostarosty obce a schválení výše jeho odměny

lV) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru a schválení výše jejich odměn

V)

Diskuze

Vl) Závěr
Hlasování: Pro 9 , proti0,

zdželse 0

Usneseníč.2 bylo schváleno.
3.

Volba starosty obce

Předsedající navrhl zvolit starostkou lng, Kateňnu Hlaváčovou. Starostka bude pro funkci uvolněná.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádnt se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje K. Hlavácovou na pozici starostky, svou funkci
bude vykonávat jako uvolněná.
Hlasování: Pro g , proti0,

zdželse 0

Usneseníč.3 bylo schváleno,
Předsedajícípředává slovo K, Hlaváčové,která v tento okamžik přebírá funkci předsedajícího
4. Volba místostarosty obce a schválení výše ieho odměny

Předsedající navrhla zvolit místostarostkou Bc, Petru Peňnovou. Místostarostka bude funkci vykonávat

jako neuvolněná s měsíčníodměnou ve výši 9 000 Kč. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje P. Pefinovou na pozici místostarostky, svou
funkci bude vykonávatjako neuvolněná s měsíčníodměnou ve výši 9 000 Kč,
Hlasování: Pro g , proti 0,

zdželse 0

Usneseníč.4 bylo schváleno,

ťs's*o'

5. Volba předsedů finančníhoa kontrolního výboru a schválení výše jejich odměn

Předsedající navrhla zvolit na pozici předsedy kontrolního výboru Jiřího Suttnera s měsíčníodměnou
2 500 Kč. Před hlasováním dala předsedající možnost vy]ádnt se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje J. Suttnera na pozici předsedy konfolního
uýboru s měsíčníodměnou 2 500 Kč.
Hlasování: Pro g , proti0, zdrželse 0

Usnesení č. 5a) bylo schváleno,

Předsedající navrhla zvolit na pozici předsedy finaněního výboru lng. Lucii Křížovou s měsíční
odměnou 2 500 Kč. Před hlasováním dala předsedajícímožnost vyjádňt se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje L. Křížovou na pozici předsedy finančního
uýboru s měsíčníodměnou 2 500 Kč.
Hlasování: Pro g , proti 0,

zdželse 0

Usnesení č. 5b) bylo schváleno.

Diskuze
Nikdo nevyužil možnosti diskutovat.

Závér
Předsedající ukončila ustavujícízasedánízastupitelstva v 19:07. Zasedání se zúcastnilo 52 občanů.

§eznam příloh
Příloha č. 1: Prezenčnílistina
Příloha č. 2: Listina prokazujícísloženíslibu člena zastupitelstva obce
Příloha č. 3: Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.

1

zákona o obcích

Přílohy jsou k nahlédnutí na 0Ú v Hrobcích.

Zápis byl vyhotoven dne:30, 10.2018
Jméno
zapsala

K, Hlaváčová

zápis ověřila

L. Křížová

zápis ověřil

P. Erich

zápis schválil

K. Hlaváčová, starostka
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Příloha č. 1 zápisu z ustavujícíhozasedáníZastupitelstva obce Hrobce dne 29.10.2a18

PREZENČNí LlsTlNA

Jméno a přúmení

Podpis

Jan Čížek

á

F},a,/

Alena Ďurišová
Petr Erich
lng. Kateřina Hlaváčová
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Bc. Petr Kříž
lng. Lucie Křížová
lng. Luboš Matek

Bc. Petra Peřinová
Jiří suttner
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Příloha č. 2 zápisu z ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Hrobce dne 29.1a.2018

LlsTlNA PRoKAzu.tící sloŽENí SUBU Členn zAsTuPlTELsTVA oBcE
Slib člena zastupitelstva obce:
Českérepublice, §_|liuji na svou čest a svědomí, že svojifunkci budu J _a!
ŤoP'
vykonávat svědomitě,
##Ej;i.n
řídit se ústavou a
".ai*" "O""
"
republiky"[§ 69 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o "oerre,
obcích {obecní zlízení), v platném zněni].
,,Slibuji věrnost

;il;";;;ké

SvYm podpisem potvzuji složeníslibu

Jméno a příjmení

a*

Jan čizek

Alena Ďurišová

ffirr*n

Petr Erich

.YQJ , /

lng, Kateřina Hlaváčová

Bc, Petr Kříž
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lng. Lucie Křížová
lng. |uboš Matek
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Bc. Petra Peřinová

Jiří suttner
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