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Z Á P I S
z I. ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva Žimutice, konaného dne
3. listopadu 2014 od 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ v Žimuticích
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Žimutice bylo zahájeno v 19. 00 hodin dosavadním starostou
obce Zdeňkem Šáleným. Před zasedáním bylo členům zastupitelstva obce 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 konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Žimutice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2010 do 3. 11. 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
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 dle § 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Složení slibu proběhlo tak, že pan ing. František Cikán přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích. Předsedající 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.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu Zdeňka Fořta a ing Milana Hajného a zapisovatelem
ing. Zdeňka Floriána K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 1/2014 - 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
určuje
ověřovateli zápisu Zdeňka Fořta a ing. Milana Hajného a zapisovatele ing. Zdeňka Floriána

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl rozšířit o
bod - odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
Předsedající dal hlasovat o doplňujícím návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Žimutice schvaluje následující program ustavujícího zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu
Volba návrhové komise
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba členů rady
Volba předsedů kontrolního, finančního výboru a kulturního výboru
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Diskuse
Usnesení a závěr

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Volba návrhové komise
Předsedající navrhl předsedu návrhové komise Jiřího Lukáška a členy volební a návrhové
komise Ladislava Hauerlanda a Jana Peterku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
volí
Předsedu návrhové komise: Jiřího Lukáška
členy návrhové komise: Ladislava Hauerlanda a Jana Peterku
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Volba starosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále 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 i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:

Usnesení č. 4 /2014 - 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
Schvaluje
funkce starosty bude vykonávaná jako uvolněná a funkce místostarosty bude vykonávána jako
neuvolněná
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající seznámil přítomné s rozhodnutím Zastupitelstva obce Žimutice z pracovní
schůze na kterém bylo dohodnuto, že volba bude veřejným hlasováním.
Předsedající vyzval předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na uvolněného starostu.
Předseda návrhové komise Jiří Lukášek seznámil přítomné po předchozím jednání se všemi
zastupiteli, že kandidát na uvolněného starostu je
Zdeněk Šálený
Návrh usnesení:
Usnesení č. 5/2014 - 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
volí
starostu Zdeňka Šáleného
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Volba místostarosty
Předsedající vyzval předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na neuvolněného
místostarostu.
Předseda návrhové komise seznámil přítomné po předchozím jednání se všemi zastupiteli, že
kandidát na neuvolněného místostarostu je
Miloslav Panský
Návrh usnesení:
Usnesení č. 6/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
volí
místostarostu Miloslava Panského
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Volba členů Rady Obce Žimutice
Návrh usnesení:
Předsedající vyzval předsedu návrhové komise, aby přednesl návrh na neuvolněné členy rady.
Předseda volební komise seznámil přítomné po předchozím jednání se všemi zastupiteli, že
kandidáti na neuvolněného člena rady jsou
Zdeněk Fořt

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Zdeněk Rada
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Jan Zemčík
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Návrh usnesení:
Usnesení č. 7/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
Volí
členy Rady Obce Žimutice Zdeňka Fořta, Zdeňka Radu a Jana Zemčíka.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl za předsedu kontrolního výboru Bc. Jiřího Floriána
Návrh usnesení:
Usnesení č. 8/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
Volí
Předsedu kontrolního výboru – Bc, Jiřího Floriána
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl za předsedu finančního výboru Jiřího Lukáška
Návrh usnesení:
Usnesení č. 9/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
Volí
Předsedu finančního výboru – Jiřího Lukáška
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Volba předsedy kulturního výboru
Předsedající navrhl za předsedkyni kulturního výboru Terezu Tajrychovou
Usnesení č. 10/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
Volí
Předsedkyni kulturního výboru – Terezu Tajrychovou

Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Předsedající navrhl měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto: místostarosta 14 500,--Kč, člen rady 1 670,--Kč, předseda výboru 1 440,- Kč a členům zastupitelstva bez dalších funkcí 200, --Kč.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 11/2014 – 1
Zastupitelstvo Obce Žimutice
Schvaluje
Měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta 14 500,--Kč, člen rady 1 670,--Kč, předseda výboru 1 440,-- Kč a členům
zastupitelstva bez dalších funkcí 200, --Kč.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Diskuse
V diskusi vystoupil pan Jiří Lukášek. Upozornil na velmi špatný stav komunikací, které byly
využívané jako objízdné trasy při opravě mostu u rybníku Mnichovec. Dále starosta
informoval přítomné o poničených místních komunikacích v Soběticích a ve Smilovicích
těžkou zemědělskou technikou.
Závěr
Pan Jiří Lukášek přednesl výpis usnesení z této schůze.
Pan Zdeněk Šálený, starosta Obce Žimutice poděkoval všem za účast a schůzi ve 20. 00 hodin
ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven 7. 11. 2014
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Starosta:
Místostarosta:

