Zápis
z „Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Libňatov“, které se konalo dne 30. 10. 2018
od 17. 30 hodin v kulturním domě
Přítomni:

Antoš Roman, Hejna Aleš, Kosina Aleš, Kuldová Marie, Mgr. Nováková
Lenka, Bc. Pich Jaroslav, Souček Michal, Vašata Tomáš, Zelinka Adam

Program:

1/ Volba návrhové komise na usnesení
2/ Volba ověřovatelů zápisu
3/ Volba starosty
4/ Volba místostarosty
5/ Zřízení výborů a komisí
6/ Schválení odměn neuvolněných zastupitelů
7/ Různé

Ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva obce, která byla řádně a včas
svolána, zahájil předsedající, pan Jaroslav Tomeš. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
prezencí bylo zjištěno, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, kteří získali mandát ve
volbách do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018, a že v zákonem
stanovené lhůtě nebyl vůči výsledku voleb v naší obci podán návrh na soudní přezkum voleb,
proto jsou výsledky platné. Prezenční listina je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ
v Libňatově.
Před vlastním složením slibu, předsedající, pan Jaroslav Tomeš, upozornil zvolené
zastupitele na skutečnost, že odmítnutí složit slib, nebo jeho složení s výhradou, má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb). Následně přednesl znění slibu členů
zastupitelstva. Jednotliví členové postupně složili slib, který stvrdili svým podpisem. Listina,
prokazující složení slibu člena zastupitelstva je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ
v Libňatově.

ad 1) Návrhová komise na usnesení:

Souček Michal
Zelinka Adam

ad 2) Ověřovatelé zápisu:

Hejna Aleš
Vašata Tomáš

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 3/ Před vlastní volbou starosty zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo, že funkce
starosty bude pro následující funkční období vykonávána jako uvolněná (§71 zákona
o obcích). Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou volbu starosty i místostarosty. Pro zvolení
do funkce je nutné, aby navržený kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů, tj. nejméně 5.
Na funkci starosty byl navržen jeden kandidát: pan Bc. Jaroslav Pich.
Starostou obce byl zvolen pan Bc. Jaroslav Pich, který získal 8 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
ad 4/ Volba místostarosty proběhla dle stejných pravidel, tzn. jako veřejná.
Na funkci místostarosty byl navržen a zároveň zvolen pan Michal Souček.
Hlasováním získal všech 9 hlasů.
ad 5/ Zastupitelstvo schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru, výbory budou
pětičlenné.
Finanční výbor:
předseda
Aleš Kosina
členové
Milena Jindrová, Jana Zelinková,
Mgr. Jan Balcar, Ph.D., Ing. Jiří Klement
Kontrolní výbor:

předseda
členové

Roman Antoš
Aleš Hejna, Ing. Jiří Kubasa, Jaroslav Tomeš, Tomáš
Vašata

Starosta obce navrhl zřízení dalších komisí:
Kulturní a spolková komise:

předseda
členové

Mgr. Lenka Nováková
Iva Pichová, Aleš Kosina

Sociální komise:

předseda
členové

Marie Kuldová
Marta Vítová, Hana Endlichová

Stavební a vodohospodářská komise:
členové

předseda
Aleš Hejna
Adam Zelinka, Jaroslav Pich st., Jaroslav Tomeš,
Martin Souček

ad 6/ Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na výši měsíčních odměn neuvolněných
zastupitelů a rozhodlo o tom, že budou vypláceny s platností od 1. listopadu 2018.
Hrubá měsíční odměna:
místostarosta
5 600,- Kč
předseda výboru
580,- Kč
členové zastupitelstva 400,- Kč
ad 7/ Zastupitelstvo se seznámilo se stávajícím jednacím řádem.. K jeho znění nebyly
žádné připomínky, proto byl schválen i na další volební období. Jednací řád je nedílnou
součástí tohoto zápisu, který je uložen na OÚ.
1. veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat 27. 11. 2018 od 19.00 hodin.

USNESENÍ
z „Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libňatov“, které se
konalo dne 30. 10. 2018 od 17.30 hodin
v kulturním domě v Libňatově.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Složení návrhové komise na usnesení: Michal Souček, Adam Zelinka (9 ANO).
2. Ověřovatele zápisu ve složení: Aleš Hejna, Tomáš Vašata (9 ANO).
3. V souladu s § 84 odst. 2, písm. k zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní budou neuvolnění (9 ANO).
4. Způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním (9 ANO).

5. Volbu starosty obce.
Starostou obce byl zvolen pan Bc.

Jaroslav Pich, bytem Libňatov čp. 187
(8 ANO, 1 se zdržel).

6. Volbu místostarosty obce.
Místostarostou obce byl zvolen pan Michal Souček, bytem Libňatov 4 (9 ANO).

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru , výbory budou 5ti členné (9 ANO).
8. Předsedu finančního výboru p. Aleš Kosina ( 8 ANO, 1 se zdržel).
9. Předsedu kontrolního výboru p. Roman Antoš (8 ANO, 1 se zdržel).
10. Členy finančního výboru: p. Milena Jindrová, Jana Zelinková, Mgr. Balcar Jan, Ph.D.,
Ing. Jiří Klement (9 ANO).
11. Členy kontrolního výboru: p. Aleš Hejna, Ing. Jiří Kubasa, Jaroslav Tomeš, Tomáš Vašata
(9 ANO).
12. Zřízení kulturní a spolkové komise ve složení:
předseda
Mgr. Lenka Nováková
členové
Kosina Aleš, Iva Pichová (9 ANO).

13. Zřízení sociální komise ve složení:
předseda
Marie Kuldová
členové
Marta Vítová, Hana Endlichová (9 ANO)

14. Zřízení stavební a vodohospodářské komise ve složení:
předseda
Aleš Hejna
členové
Adam Zelinka, Jaroslav Pich st., Jaroslav Tomeš, Martin
Souček (9 ANO).
15. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
místostarosta
5 600,- Kč
předseda výboru
580,- Kč
člen zastupitelstva
400,- Kč

(9 ANO)

16. Výplatu měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 11. 2018

(9 ANO).

17. Stávající jednací řád zastupitelstva obce beze změn (9 ANO).

Schůze byla ukončena v 18.30 hodin

Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

………………………………………………..
Bc. Jaroslav Pich, starosta

………………………………………………..
Michal Souček, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Aleš Hejna .......................................
Tomáš Vašata ........................................

