Obec Mysločovice
Zastupitelstvo obce Mysločovice
Zápis
z ustavujícího, I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
Datum konání: 31. 10. 2018 od 18,03 hodin
Místo konání: sál budovy hasičské zbrojnice, Mysločovice č. p. 82
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
p. Lukáš Dovrtěl (vykonává pravomoci místostarosty do zvolení nového starosty nebo
místostarosty), sl. Michala Stoklásková (předsedkyně OVK), pí Lenka Pitříková (zapisovatelka
OVK), občané obce viz prezenční listina
Nepřítomni: /////
Navržený program zasedání:
Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
1. Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
4. Různé, diskuse

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,03 hodin
dosavadním starostou obce p. Pavlem Žákem (dále jako „předsedající“), přivítal přítomné.
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 konstatoval, 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 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Mysločovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. do 31. 10. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7
členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členů zastupitelstva obce
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 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 přečetl 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
Mysločovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice určuje ověřovateli zápisu ing. Radima Kutru
a p. Václava Utinka, zapisovatelem pí Lenku Pitříkovou.“ K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 1. usnesení č. I/2018
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.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
4. Různé, diskuse.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 2. usnesení č. I/2018
1. Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.“
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
zastupitelům a přítomným občanům. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 3. usnesení č. I/2018
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.“ Jiné návrhy nebyly
vzneseny. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno
Bod 4. usnesení č. I/2018
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, 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 pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva ing. Petr Bureš navrhl zvolit do funkce starosty p. Petra Juráška, člen zastupitelstva
p. Vlastislav Stoklásek navrhl zvolit do funkce starosty p. Pavla Žáka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Předsedající – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice volí starostou obce Mysločovice p. Petra
Juráška.“
Výsledek hlasování: pro 3, proti 3, zdrželi se 1. Usnesení nebylo schváleno.
Předsedající – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice volí starostou obce Mysločovice p. Pavla
Žáka.“
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 5. usnesení č. I/2018
Volba místostarosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva ing. Petr Bureš navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Petra Juráška. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice volí místostarostou obce Mysločovice p. Petra
Juráška.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 6 usnesení č. I/2018
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta 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. 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). 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).
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba
výbory budou tříčlenné.“ Jiný návrh podán nebyl. 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 bylo schváleno.
Bod 7 usnesení č. I/2018
Volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p. Pavel Žák navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru ing.
Petra Bureše.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice volí předsedou finančního výboru ing. Petra
Bureše.“ Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 8. usnesení č. I/2018
Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p. Pavel Žák navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p.
Vlastislava Stokláska.
Starosta - návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice volí předsedou kontrolního výboru p. Vlastislava
Stokláska.“ Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 9. usnesení č. I/2018
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru.
Předsedové obou výborů sdělili, že zatím nemají konečný návrh na složení svých výborů.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice odkládá volbu členů kontrolního a finančního
výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 10. usnesení č. I/2018
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3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích
a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
poskytována odměna ve výši 2 000 Kč pro předsedu výboru, a to ode dne 1. 11. 2018. Starosta navrhl též
odměnu za výkon funkce místostarosty obce 12 000 Kč, a to ode dne 1. 11. 2018. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce pro předsedu výboru
ve výši 2 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 11. usnesení č. I/2018
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 12 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 12. usnesení č. I/2018
4. Různé, diskuse
Zřízení výboru pro stavební záležitosti a životní prostředí, volba předsedy
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro stavební záležitosti
a životní prostředí. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Pavel Žák navrhl zvolit do funkce
předsedy výboru pro stavební záležitosti a životní prostředí ing. Radima Kutru.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice zřizuje výbor pro stavební záležitosti a životní
prostředí, výbor bude minimálně tříčlenný a volí předsedou tohoto výboru ing. Radima Kutru.“ Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 13. usnesení č. I/2018
Zřízení kulturního a sportovního výboru, volba předsedy
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního a sportovního výboru.
Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Pavel Žák navrhl zvolit do funkce předsedy kulturního
a sportovního výboru p. Václava Utinka.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice zřizuje kulturní a sportovní výbor, výbor bude
minimálně tříčlenný a volí předsedou tohoto výboru p. Václava Utinka.“ Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 14. usnesení č. I/2018
Zřízení výboru pro sociální záležitosti, volba předsedy
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro sociální záležitosti. Byly
podány následující návrhy: člen zastupitelstva p. Pavel Žák navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro sociální
záležitosti p. Vladimíra Večeřu.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice zřizuje výbor pro sociální záležitosti, výbor bude
minimálně tříčlenný a volí předsedou tohoto výboru p. Vladimíra Večeřu.“ Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení bylo schváleno.
Bod 15. usnesení č. I/2018
Volba členů výboru pro stavební záležitosti a životní prostředí, kulturního a sportovního výboru
a výboru pro sociální záležitosti
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy těchto výborů.
Předsedové výše uvedených výborů sdělili, že zatím nemají konečný návrh na složení svých výborů.
Starosta – návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Mysločovice odkládá volbu členů výboru pro stavební
záležitosti a životní prostředí, kulturního a sportovního výboru a výboru pro sociální záležitosti z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo schváleno.
Bod 16. usnesení č. I/2018
Diskuse
Ing. Bureš vyzval přítomné hosty ke členství v jeho výboru. Rád je přivítá. Pan Utinek se s toutéž výzvou také
obrátil na přítomné hosty.
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Pan Miserovský – obec Mysločovice je i po revoluci v podstatě stále tzv. střediskovou obcí, zajišťuje mj. i školu
pro okolní obce. Dříve bylo na dohodě s obcemi, aby se podílely na provozních nákladech školy. Jednání byla
složitá, ale platily. Dnes jsou obce ze zákona od plateb oproštěny. V minulém zastupitelstvu byl právník, který
sliboval, že zajistí, aby obce platily. Nestalo se tak. Okolní obce budují, ale naše obec zajišťuje školu i pro okolní
obce. Je to špatné. Jednal i s poslancem sněmovny p. Gazdíkem, který avizoval změnu koeficientu z daní, pro
obce se školou. Ale nepokrývá to veškeré náklady se školou. Děláme službu pro okolní obce a ty jsou vysmáté.
Nevytýká to starostovi ani místostarostovi, ale zákonům, které jsou špatné. Zbudovala se přístavba, nové hřiště.
Proč se ostatní obce vezou. Proč se zastupitelstvo neozve?
Starosta – za poslední roky se investovalo hodně peněz do školy, určitě by mohly jít na cokoliv v dědině. Dle
poslance p. Gazdíka je nové rozpočtové určení daní postaveno na tom, že dostáváme finance nejenom na své
občany, ale i na žáky školy, aktuálně je to cca 13 tis. Kč na žáka. Obce opravdu nyní dle zákona přispívat
nemusí oproti dřívějšku, kdy to bylo o jednání, a přispívaly. Využili jsme možnosti příspěvku na školská zařízení,
což je družina a varna. Uzavřeli jsme s obcemi dohodu o školském obvodu, několik roků nám bezproblémově
platily. Po dokončení rozšíření kapacity se ozvaly s tím, že nám už platit nebudou, ani investice a ani
neinvestice za školská zařízení. Proběhlo několik schůzek, stáli si všichni za svým. Domluvilo se, že rozhodne
soud. Podala se žaloba na jednu z obcí, Obec Lechotice, byla volba mezi Obcí Lechotice a Míškovice, údajně
na kroměřížsku probíhají soudní jednání rychleji.
Pan Miserovský – musela naše obec přistoupit na rozšíření kapacity školy, všude kolem se staví, kapacity obcí
se budou rozšiřovat. Pochopí to okolní obce, že by se měly podílet, domluvit se?
Starosta – rozšíření kapacity bylo potřeba, nestačily kmenové třídy, jako kmenové se využívaly i odborné
učebny. Hlavním důvodem ale byla rekonstrukce varny, požadovaná hygienou už před 10 lety. Od 2013 jsme
žádali o dotace, ale neuspěli jsme, nakonec změnili parametry dotace, byla možná jen pro prvostupňové školy.
Tak jsme podali žádost o dotaci na ministerstvo financí, tato dotace umožňovala i rekonstrukci varny. Proto se
také rekonstrukce ve škole dělala. Je to mysločské škola, dělá nám reputaci. Praktického lékaře a zubaře už
nemáme, není za ně možné prozatím zajistit náhradu, a pokud ještě v obci nebude škola, tak do obce budeme
těžko získávat nové občany.
Ing. Bureš – z jednání s okolními obcemi vyplynulo, že nám nic nedají, nikdo je nedonutí, nemají s tím žádný
morální problém.
Pan Miserovský – je to chyba státu, pokud je tu škola pro více obcí, mělo by to být jinak.
Paní Dřímalová – jak velký je úvěr, celkové zadlužení obce, úrok?
Ing. Bureš – máme úvěry za cca 10 mil. Kč, úrok je malý, sjednaný výhodně. Úvěr na školu je nyní něco přes
6 mil. Kč.
Paní Dřímalová – jaká je výše úroku, platí se poplatky za vedení úvěrového účtu, na jak dlouhou dobu jsou
úvěry sjednány? Jak velký je rozpočet obce?
Ing. Bureš – jsou na dobu deseti let, poplatky se platí měsíčně.
Paní Pitříková – roční rozpočet obce se pohybuje kolem 15 mil. Kč, přesnou výši úrokové sazby si nepamatuje,
ale pozvala pí Dřímalovou na OÚ, kde jí vše přesně sdělí.
Pan Miserovský – má se budovat kanalizace, už v minulosti se k tomu dělalo a zatím to k ničemu nevedlo.
Ing. Bureš – nebuduje se jen škola, ale zrekonstruovala se i hasičská zbrojnice, chodníky, obecní úřad, kde se
v rekonstrukci v současnosti pokračuje. Stejně, i když nás okolní obce postavily do kouta, tak jsme do rozšíření
kapacity vč. rekonstrukce varny šli. Hrozilo nám, že nám zavřou školu kvůli hygieně, šli jsme do toho s tím, že
budeme mít školu pro naše děti.
Ing. Juřica – má obec právo odmítnout děti?
Starosta – do výše kapacity nemůžeme, až po jejím naplnění. Snažíme se u nás zachovat devítiletou školu,
k dalšímu navýšení kapacity už docházet nebude.
Pan Dosoudil – doba, kdy bylo 36 dětí ve třídě, je minulostí, docházely prostory pro odborné učebny, kuchyň
byla zastaralá, škola si vyžadovala perspektivní rozhodnutí do budoucna. Provoz školy nemůže viset na 60
děckách z naší obce. Nyní, s novým hřištěm, jsme na úrovni škol z města.
Pan Miserovský – v tu dobu, kdy se začala kapacita navyšovat, stavělo se pro okolní obce.
Pan Dosoudil – pokud by se škola nerozšiřovala, tak není nová kuchyň, škola neuživí kantory na zkrácený
úvazek. Okolním obcím je jedno, že budou děcka vozit někam jinam. Ale snad to nebude tak dramatické, bavil
se o tom v Sazovicích, Míškovicích atd., situace se snad uklidní a vyřeší.
Pan Miserovský – když nastupoval do funkce starosty, dostal od předcházejícího starosty úkol, aby z obcí
dostal to, co dlužily za provoz.
Pan Dosoudil – bude nutné se starosty a zastupiteli okolních obcí jednat, aby se to vyřešilo. Chtěl by všem
zastupitelům poblahopřát, aby v těch 7 lidech bylo více tažných než vlečných.
Starosta – chtěl by poděkovat dosavadním i stávajícím zastupitelům.
Starosta poděkoval všem za účast, sdělil, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 5. 11. 2018
od 18:00 hodin na obecním úřadě, ukončil zasedání zastupitelstva 31. 10. 2018 v 18:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
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3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Rekapitulace usnesení z ustavujícího, I. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice
konaného dne 31. 10. 2018 od 18,03 hodin
Zastupitelstvo obce Mysločovice po projednání:
1.
2.

Určuje ověřovateli zápisu ing. Radima Kutru a p. Václava Utinka, zapisovatelem pí Lenku Pitříkovou.
Schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
4. Různé, diskuse.“

3.

Schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

4.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn.

5.

Volí starostou obce Mysločovice p. Pavla Žáka.

6.

Volí místostarostou obce Mysločovice p. Petra Juráška.

7.

Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné.

8.

Volí předsedou finančního výboru ing. Petra Bureše.

9.

Volí předsedou kontrolního výboru p. Vlastislava Stokláska.

10. Odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve
výborech na nejbližší zasedání.
11. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce pro předsedu výboru ve výši 2 000 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
12. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 000 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018.
13. Zřízuje výbor pro stavební záležitosti a životní prostředí, výbor bude minimálně tříčlenný a volí předsedou
tohoto výboru ing. Radima Kutru.
14. Zřizuje kulturní a sportovní výbor, výbor bude minimálně tříčlenný a volí předsedou tohoto výboru
p. Václava Utinka.
15. Zřizuje výbor pro sociální záležitosti, výbor bude minimálně tříčlenný a volí předsedou tohoto výboru
p. Vladimíra Večeřu.
16. Odkládá volbu členů výboru pro stavební záležitosti a životní prostředí, kulturního a sportovního výboru
a výboru pro sociální záležitosti z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší
zasedání.
datum vyhotovení zápisu: 1. 11. 2018 pí Lenka Pitříková v. r.
datum podpisu zápisu starostou nebo místostarostou: 2. 11. 2018
starosta p. Pavel Žák v. r.
místostarosta p. Petr Jurášek
ověřovatelé: Ing. Radim Kutra v. r., p. Václav Utinek v. r.
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