Obec Bílá
Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílá
konaného dne 5. 11. 2018, od 16:00 hodin.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezenci předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle ust. §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
1. Zahájení
Předsedající schůze Ing. Karel Matula konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 a §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že z celkového počtu členů zastupitelstva obce (7) je přítomno všech
7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
(Prezenční listina - příloha 1)
Předsedající konstatoval, že Jednací řád zastupitelstva obce je v platnosti od 22. 3. 2011 a
dodatek č. 1 k Jednacímu řádu je v platnosti od 14. 3. 2018 a dotázal se, zda má někdo
připomínky k Jednacímu řádu.
Bez připomínek.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
(Příloha č. 2 listina prokazující složení slibu)
Předsedajícího požádal o slovo Ing. Večeřa – poděkoval voličům za hlasy ve volbách,
konstatoval, že jejich sdružení získalo nejvíce mandátů. Při jednáních jsme navrhovali na
funkci místostarosty Ing. Večeřu a výbory sdružením, které získaly po jednom mandátu.
Vytvořila se ale křehká koalice, kterou respektujeme. Výsledek bude asi takový, že starostou
bude Ing. Tomáš Kubačák, místostarostkou Ing. Ivana Krňová a výbory si rozeberou Ing. V.
Kubačák a pan Blažek. Mrzí nás to, důvěra lidí byla vyjádřena. Vyjádřil snahu o společné
fungování zastupitelstva.
Ing. Ivana Krňová – sdružení Ing. Večeře nevyhrálo volby, získalo přes 30% hlasů, ale naše
uskupení získala celkem přes 60% hlasů, takže nemůže tvrdit, že vyhrál. Všichni společně
musíme dělat vše pro to, abychom udělali maximum pro naši obec.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Návrh předsedajícího: ověřovatelé – Ing. Vítězslav Kubačák, Martin Blažek, zapisovatel:
Jitka Kaděrková
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům.
Ing. Večeřa – dle jednacího řádu pořizuje zápis místostarosta.
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Předsedající – místostarosta ve funkci končí, nový nebyl zatím zvolen.
Předsedající dal hlasovat o určení ověřovatelů a zapisovatele.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1(Ing. V. Kubačák)

Usnesení č. 1/1
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Vítězslava Kubačáka a p. Martina
Blažka a zapisovatelem p. Jitku Kaděrkovou
4. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva obce
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
možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu:
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
5. Volba starosty a místostarosty
a)
Určení počtu místostarostů
Návrh: Ing. T. Kubačáka – jeden místostarosta.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/3
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích)
Návrh: Ing. V. Kubačáka – starosta uvolněný, místostarosta neuvolněný.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
b)

Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.1/4
Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn. Ostatní členové zastupitelstva obce budou své funkce vykonávat jako
neuvolnění.
c)
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
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Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/5
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
d)
Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Martin Blažek
navrhl na funkci starosty Ing. Tomáše Kubačáka, žádný jiný návrh nebyl podán. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Kandidát souhlasil se svou kandidaturou.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/6
Zastupitelstvo obce volí starostou obce p. Ing. Tomáše Kubačáka.
Po volbě převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále jako „předsedající“).
Nově zvolený starosta poděkoval Ing. Matulovi. Poděkoval také občanům za hlasy ve volbách
a vyjádřil snahu o společné vedení obce, upřesnil, že koalice tří sdružení získala celkem 68%
hlasů, což ale neznamená, že sdružení Ing. Večeře nebude mít podíl na dění v obci.
e)
Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy.
P. Petr Niesner navrhl Ing. Tomáše Večeřu a předsedající navrhl na funkci místostarosty Ing.
Ivanu Krňovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Kandidáti souhlasí se svou kandidaturou.
Ing. Tomáš Večeřa
Výsledek hlasování
Ing. Ivana Krňová
Výsledek hlasování

Pro: 3 Proti: 3(Blažek, Krňová, Kubačák T.) Zdrželi se: 1(Kubačák V.)

Pro: 4

Proti: 3(Večeřa, Zajac, Niesner)

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/7
Zastupitelstvo obce volí místostarostou p. Ing. Ivanu Krňovou
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

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.
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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).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/8
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Volba předsedy finančního výboru

b)

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl podán následující návrh: Do funkce předsedy finančního výboru navrhla Ing.
Ivana Krňová p. Martina Blažka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti: 3(Večeřa, Zajac, Niesner)

Zdrželi: 0

Usnesení č. 1/9
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru p. Martina Blažka.
c)

Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byl podán následující návrh: do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen p.
Martinem Blažkem Ing. Vítězslav Kubačák.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti: 3(Večeřa, Zajac, Niesner)

Zdrželi: 0

Usnesení č. 1/10
Zastupitelstvo obce Bílá volí předsedou kontrolního výboru p. Ing. Vítězslava Kubačáka
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.
Předseda finančního výboru navrhl jako členy finančního výboru p. Lenku Kubačákovou a p.
Martina Krňu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Kandidáti souhlasí se svou kandidaturou. P. Kubačákova byla přítomna, předsedající obdžel
písemný souhlas od p. Krni.
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Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti: 3(Večeřa, Zajac, Niesner)

Zdrželi: 0

Usnesení č. 1/11
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru p. Lenku Kubačákovou a p. Martina
Krňu.
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Předseda kontrolního výboru navrhl jako členy kontrolního výboru p. Bc. Jana Lapčíka a p.
Věru Krňovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Kandidáti souhlasí se svou kandidaturou.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti: 3(Večeřa, Zajac, Niesner)

Zdrželi: 0

Usnesení č. 1/12
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru p. Bc. Jana Lapčíka a p. Věru Krňovou.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovit měsíční
odměny v maximální výši za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta ………………………………….. 19.709,- Kč,
předseda výboru nebo komise………………….. 2.190,- Kč,
člen výboru nebo komise ……………………… 1.825,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí …………. 1.095,- Kč
Ing. Večeřa – chybí údaj o výši odměny starostovi
Předsedající – výše je stanovena zákonem, nehlasuje se o ní. Nyní je to částka cca 34.000,- Kč
hrubého.

Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/13
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta ………………………………….. 19.709,- Kč,
předseda výboru nebo komise………………….. 2.190,- Kč,
člen výboru nebo komise ……………………… 1.825,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí …………. 1.095,- Kč

8. Diskuse
Bc. Jan Lapčík poděkoval panu Matulovi za práci kterou vykonal pro obec za dobu svého
působení v čele obce.
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Předsedající také poděkoval panu Matulovi za práci pro obec.

9. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 16:40 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

6. 11. 2018

Jitka Kaděrková

Ověřovatelé:
Martin Blažek
Ing. Vítězslav Kubačák

Starosta:
Ing. Tomáš Kubačák
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