OBEC PAŠOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE PAŠOVICE

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 5.11.2014
Přítomni:

Marek Beníček, Bc. Jitka Hasíková, Ivana Hlavínová, Ludmila Juráková,
Radim Karlík, ing. Miluše Knechtlová, Vlastimil Řezníček, Mgr. Jiří Sukup,
Bc. Jana Valeriánová

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Pašovice zahájila v 18.30 hodin p. Jitka Hasíková.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, 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 26.10.2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Pašovice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 5.11.2014, současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou
zápisu, konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající vyzvala členku zastupitelstva p. J. Valeriánovou,
aby přečetla 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.“ a jmenovitě vyzvala přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu, který je přílohou tohoto zápisu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nikdo z členů
zastupitelstva nenavrhl jeho doplnění.
Předsedající dala hlasovat o programu jednání: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Volba členů návrhové komise
Předsedající navrhla, aby návrhová komise byla dvoučlenná. Nikdo z přítomných nepředložil
jiný návrh.
Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Předsedající navrhla jako členy návrhové komise p. Ivanu Hlavínovou
a p. Miluši Knechtlovou.
Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh. Navržení členové souhlasí se svojí kandidaturou.
Hlasování o schválení členů návrhové komise: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Volba ověřovatelů a určení zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Marka Beníčka.
Zapisovatelkou určil Janu Kůrovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice určuje ověřovateli zápisu p. Janu Valeriánovou a p. Marka
Beníčka.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Schválení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
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Zastupitelstvo obce Pašovice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Volba starosty
Předsedající upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v abecedním pořadí, přičemž po platném zvolení konkrétního
kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty. Byl podán
následující návrh: členka zastupitelstva p. Knechtlová navrhla zvolit do funkce starosty
p. Vlastimila Řezníčka. Další návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice volí starostou p. Vlastimila Řezníčka
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Po zvolení starosty převzal starosta p. Vlastimil Řezníček vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“).
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Členka
zastupitelstva p. Knechtlová navrhla do funkce místostarosty p. Radima Karlíka. Jiný návrh
nebyl podán.
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Zastupitelstvo obce Pašovice volí místostarostou p. Radima Karlíka.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Svěření některých úkolů místostarostovi
Předsedající navrhl svěřit následující úkoly místostarostovi:
- technické služby
- lesní a vodní hospodářství
- stavební rozvoj obce
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice svěřuje místostarostovi p. Radimu Karlíkovi úkoly na úseku
technických služeb, lesního a vodního hospodářství a stavebního rozvoje obce.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
/§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) 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 výboru 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 ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Ludmilu Jurákovou.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
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Zastupitelstvo obce Pašovice volí předsedou finančního výboru p. Ludmilu Jurákovou.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.
p. Juráková navrhla zvolit členem finančního výboru p. Libora Langera a p. Martu
Gajdůškovou. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice volí členy finančního výboru p. Libora Langera a p.Martu
Gajdůškovou.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru p. Ivanu Hlavínovou. Žádný jiný
návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice volí předsedou kontrolního výboru p. Ivanu Hlavínovou
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
p. Hlavínová navrhla zvolit členem finančního výboru p. Martinu Miklovou a p. Miluši
Knechtlovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice volí členy kontrolního výboru p. Martinu Miklovou
a p. Miluši Knechtlovou.
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Návrh na zřízení komisí a jmenování předsedy a členů komisí starostou obce
Starosta obce zřizuje komisi pro kulturu, školství a sport ve složení:
Předseda – Miluše Knechtlová, členové – Martin Hořínek, Kateřina Hlavínová, Lenka
Juráková.
Starosta obce zřizuje sociální komisi ve složení:
Předseda – Jitka Hasíková, členové – Jana Valeriánová st., Jana Valeriánová ml.
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Předseda – Jiří Sukup, členové – Petr Lukašík, Stanislav Jahoda
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice bere na vědomí zřízení:
Komise pro kulturu, školství a sport: předseda – Miluše Knechtlová, členové – Martin
Hořínek, Kateřina Hlavínová, Lenka Juráková
Komise sociální: předseda – Jitka Hasíková, členové – Jana Valeriánová st., Jana
Valeriánová ml.
Komise životního prostředí: předseda – Jiří Sukup, členové - Petr Lukašík, Stanislav Jahoda
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Organizační záležitosti
Projednání a schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení
zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.
Smlouva byla uzavřena v roce 2012 s městem Uherský Brod na období do 31.12.2014.
Dodatek č. 1 řeší prodloužení smlouvy na dobu neurčitou.
Nikdo z členů zastupitelstva nevznesl k návrhu dodatku připomínky nebo pozměňovací
návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí, uzavřeného mezi obcí Pašovice a městem Uherský Brod, a pověřuje starostu
obce podpisem tohoto dodatku.
Výsledky hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
Starosta obce Pašovice navrhuje svolat další řádné zasedání zastupitelstva obce na středu
26.11.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pašovice pověřuje starostu obce svolat další řádné zasedání
zastupitelstva nejpozději do 26.11.2014
Výsledek hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato
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Předsedající požádal členku návrhové komise p. Knechtlovou, aby přednesla zprávu
návrhové komise.
Členka návrhové komise p. Knechtlová posoudila průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce s tímto závěrem:
 Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat
a hlasovat.
 Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu,
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva obce, byla platně přijata.
Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 6. 11. 2014
Zapisovatel: Jana Kůrová

Ověřovatelé: ………………………………………..

dne

………………………………….

………………………………………..

dne

………………………………….

……………………………………….

dne

………………………………….

Starosta:

