0bec Rakousy
Zastupitelstvo ob ce Rakousy

Zápís
z ustavuiícího zasedání zastupitelstva obce Rakousy,
konaného dne 20.10.2022, od 18:00 hodin,
Zaháiení zasedání zastupitelstya
bylo
zasedání zastupitelstva obce Rakousy [dále téžjako ,,zastupitelstvo")
Franzovou
fdále jako
zahájeno v 18 Úodin dosavadní starostkou obce Martou
,,předsedající"J,
pyed zahájením zasedání bylo členůmzastupitelstva obce (při prezenciJ Předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona Č. 491,/2001,
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů.

předsedající schůze konstatovaira, že zasedání bylo řádně svoláno tak, abY se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č, L2B/Z000 Sb., o obcích [obecní zřízenÍ), ve
znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhŮty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhŮta uplynula dne 7,I0,ZO2Z,
'l"
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. zákona o obcích byla na
úřednídesce Obecního úřadu Rakousy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 1,2,tO do 26,10,2022. Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dá|e zprezenčnílistiny přítomných členŮ zastupitelstva
[příloha 1J konstatovala, že přítomno je 7 členŮ zastupitelststa (z celkového

počtu všech 7 členůzastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnáŠeníschopné(§ 92
odst. 3 zákona o obcíchJ.

Složeníslibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnéčleny
zastupitelstva ke složeníslibu. Před složenímslibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutísložit slib nebo složeníslibu
s qíhradou má za následek zánik mandátu [§ SS zákona č, 491,/2001 Sb,,
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
o

Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst, 2
zákona o obcích ,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě , v zájrnu obce Rakousy a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony Českérepubliky." a jmenovitě vyzval přítomné členy

zastupitelstva

ke složeníslibu pronesením slova ,,slibuii" a PodPisem

na

připraveném archu fpříloha č, 2)

s qfhradou,
žaanyčlenzastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib

**r<

předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Karolinu Chmelíkovou a Zdeňka
žádné
Kvapila a zapisovatelem Kláru Brožovou K návrhu nebyly Vzneseny
proii.,árrrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Núvrh usneseníl

Z*tupit"lstvo obce Rakousy určuje ověřovateli zápisu Ing,K,Chmelíkovou
a Z,Kvapila, a zapisovatelem K.Brožovou

Výsledek hlasování: Pro 7. Proti
Usnesení č. 1bylo schváleno.

0.

Zdrželi se

0,

Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Núvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rakousy schvaluje následující program ustavujícího

zasedúní:

I)
.
.
.
.

Volba starosty a místostarosty
určenípočtu místostarostů
.
určenífunkcí, pro které budou členovézastupitelstva obce
uvolněni (§ Zr odst. 1písm. af zákona o obcích)
určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty

ID
.
.
.
.

Zřízeni finančníhoa kontrolního qýboru
určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního výboru
volba předsedy finančníhoqýboru
volba předsedy kontrolního rlýboru
volba členůfinančníhoqýboru

.

volba členůkontrolního výboru

členů
III) Rozhodnutí o odměná chzavýkon funkcí neuvolněných
zastupitelstva (§ l Z odst, 2 zákona o obcích)

IV)

Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

Bod

I-

volba starosty a místostarost}z

Určenípočtu místostarostů:
předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Iiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno, Před hlasováním bYla_dána
možnost zastupitelům i pritornný- občanůmsdělit své stanovisko. Žadne
stanovisko vzneseno nebylo,

Núvrh usnesení:
Zastupitelstv o ob ce Rakousy s chv álilo zv olení j e dnoho místo star o sty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0. Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Určenífunkcí, pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhla, aby žádná z funkcí v obci Rakousy nebyla uvolněná.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanůmsdělit své stanovisko, Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakousy určuje , že žádná z funkcí ZO nebude uvolněná

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se
Usnesení č.4 bylo schváleno.

0,

Určenízpůsobu vollry starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, 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 spočítánya případným členůmzastupitelstva bude umožněno

předsedající vyzva]- členy zastupitelstva
výsledek sčítánízkontrolovat.
návrhy nebyly podány,
žaane
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

Předsedajícídáleupozornil,ženejdřívebudevolenstarostaapojehozvolení,
k volbě
případně po nezvolení žádnéhokandidáta bude přistoupeno
v pořadí, v jakém byli
místostarosú, o jednotliqích kandidátech bude hlasováno
jíž

navrženi, přičemžpo platném zvolení konkrétníhokandidáta

nebude

v hlasování pokračováno,

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
předsedající vyzva| členy zastupitelstva kpodávání návrhŮ na funkci starostY,
Byly podány následující návrhy:-člen zastupitelstva Karel Mařík navrhl zvolit do
funkce starosty Martu Franzovou, Před hlasováním byl3 dána moŽnost
zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko, Žaane stanovisko
sděleno nebylo,

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Rakousy volí starostou Martu Franzovou
Výsledek hlasování; Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Po zvolení starosty převza| starosta vedení zasedání [dále veden

jako

,,předseda jící").

Navrhování kandidátů na funkci místostarcsty

a

volba rnístostarosty:

k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Hynek Matzke
navrhl zvolit do funkce místostarosty Karla Maříka, Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko, Žaana
stanovisko sděleno nebylo,

Předsedající vyzva| členy zastupitelstva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakousy volí místostarostou Karla Maříka
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č.7 bylo schváleno.

Bod

II -

Zřízenífinančníhoa kontrolního qýboru

Zíízeníqýborů a určenípočtu ieiich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční
kontrolní wýbor [§ 11-7 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm, IJ zákona o obcích], neboť
funkČníobdobí qýborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
pŮvodního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členůvýboru, kteqf musí
a

přičemžfinančnía kontrolní vlíbor musí
být lichý [§ 1].B odst, 2 zákona o obcíchJ,
členy w!9ru mohou být
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. ]_ ,ákor^ o obcíchJ,
výboru můžebýt jen člen
členovézastupitelstr."ili.re osoby, pouze předsedou
kontrolního nebo finančního
zastupitelstva [§ ]_17 odst. 4 zákoÁa o oucicn;, Členy
úřadu ani osoby
výboru nemůžebýt starosta, místostarosta, tajemník obecního
(§ 119 odst, ], zákona
zabezpečuiíi roziočtovéa účetnípráce na obecním úřadu
o obcích).

předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo. finančníviíbor a kontrolní výbor,
Před hlasováním
přičemžkaždýz nich bude mít tři členy. }iný návrh podán neby_l,
své stanovisko,
sdělit
byla dána mážnost zastupitelům i přítomným občanům
Žaane stanovisko sděIeno nebylo,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakousy zřizuje finanČnívýbor a kontrolní výbor. Oba
výb ory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování; Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 byto schváleno.
Volba předsedy finančníhoqýboru:
předsedající vyzval členy zastupitelstva kpodávání návrhŮ na funkci předsedY
finančníhovýúoru. Byly podány následující návrhy, Člen zastupitelstva Zdeněk
Kvapil navrhl zvolit do funkce předsedy finančníhovýboru Karolínu
Chmelíkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelŮm i přítomným
občanůmsdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rakousy volí předsedou finanČníhovýboru Karolínu
chmelíkovou
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č.9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního qýboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního qiboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Marta
Franzová navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Hynka Matzkeho
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit
své stanovisko, Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Núvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Rakousy volí předsedou kontrolního výboru Hynka
Matzkeho
Výsledekhlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členůfinančníhoa kontrolního výboru:
na členY kontrolního
Předsedají cí vyzva| členy zastupitelstva k p9qá,.""i iav.rrrri
Člen zastuPitelstva
výboru a finančního qfboru, gyly podány nás_ledující návrhy:
BroŽovou, Zdeňka
Kláru
Marta Franzovánavrhl zvolit á;;", finánčního výboru

Kvapila

Návrh usnesení:

Z*t"plt"Irt"" obce
Zdeňka Kvapila

Rakousy volí čIeny fínančníhovýboru Kláru Brožovou,

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Předsedají cí vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na.,členy kontrolního
výboru a'finaňčníhovlítloru Byly podány následující návrhy: Člen_ zastupjtelstva
Niarta Franzovánavrhl zvolit členem kontrolního qíboru Iva Štejfová a Kateřina
Brožová,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakousy volí členy kontrolního výboru lva Štejfová a
kateřina Brožová
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 by|o schváleno.

Bod ItI - Rozhodnrrtí o odměnách za výkon funEí neuvolněných

členŮ

zastupitelstva1

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členůmzastupitelstva byla v souladu
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č, 3LB/201,7 Sb., o výši odměn
členůzastupitelstev územníchsamosprávných celků, v aktuálně platném znění,
poskytována odměna ve v5íši500,- Kč a to ode dne 21.10.2022 2 Předsedající
navrhl téžodměnu za qíkon funkce neuvolněnóho starosty a neuvolněného
místostarosty obce. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány
žádnénávrhy a občanéobce neuplatnili žádná stanoviska,
Návrh usnesení:
1To, zda obec bude poskytovat odměny neuvolněným členůmzastupitelstva obce a zavýkonjakých funkcí,
závisí zcela na jejím rozhodnutí - s výjimkou neuvolněného starosty, kterlý má právní nárok na poskýnutí

odměny. Obec tedy není povinna poskytovat tyto odměny vůbec, Pokud se však roáodne odměny stanovit,
nemůžeje určit ve výši, která by překročila homí hranice odměn daných nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
v aktuálně platném znění.
' Např. od dne jejich nolení do Junkce (v případě náhradníků lze předem do budoucna stanovit, že odměnajim
bude poskytovžtrla ode dne .gloženíslibu nebo ode dne, kdy jin vznikl mandát člena zastupitelstva obce; v případě
členůzastupitelstva zvolených ve volbách to ode dne vzniku mandátu možnénení, neboť mandát jim vzrikl již
zvolením před ustavujícímzasedání, na nérr'žbylo o odměnách rozhodováno). Odměnu nelze stanovit zpétné.

za výkon funkce neuvolněného
zastupitelstvo obce Rakousy stanoví odměnu
za měsíc. odměna bude
čIena zastupitelswa obcě ve výši 500,_ Kč
případě núhradníka ode dne
poskytována ode dne přijetí tohoto_usnese:ní a v
'prriino zasedóní zoriupit"Ltva, jehož se zúčastnil,
VYrt.a"t hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno,
Návrhusnesení:
starosty jako
zastupitelstvo obce Rakousy stanoví odměnu za výkon funkce
za měsíc, odměna
neuvolněného člena zastufiitelstva obce ve výši 78,000,,
bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty,
Výsledek htasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
z*t"plt"kt"" obce Rakousy stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty
čIena zastupitelstva obce ve výši 70.000,_ za měsíc.
jako'neuvolněného
'Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty,
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
předsedající dále navrhl, aby zastupitelsWo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona
o obcích určilo, že v případě souběhu r4íkonu více funkcí neuvolněným Členem
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.3

Bod lV - Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1B:29 hod.

Přílohy zápisu:
1"] Prezenčnílistina
2J Listina prokazujícísloženíslibu členůzastupitelstva obce
J V případě souběhu výkonu několika funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce lze tomuto členovi
zastupitelstva poskytnout rněsíčníodměnu až do výše souhmu odměn za třt Ňzné funkce (§ 74 odst. 3 zákona
o obcích), pokud tak zastupitelstvo obce výslovně stanoví. Zastupitelstvo např. můžeusnesením obecně určit,
že při souběhu funkcí se odměna vždy poskytuje jako součet odměn za jednotlivé funkce, přičemždo souhrnu
telze zalrnovat odměny za libovolný počet funkcí, nýbrž maximálně 1en za 3 růméfunkce. Současně lze do

souhmu zahrnovat jen odměny za funkce: neuvolněný člen rady, předseda/člen některého zvýborů,
předseda/člen některé z komisí rady, předseda/člen některého ze mláštních orgánů obce (samosíattá odména za
výkon funkce ,,člena zastupitelstva obce" se do souhrnné odměny nezapočítává). Zastupitelstvo má rovněž
možnost lrčit, že ke sčítáníodměn bude docházet pouze ve vztahu k určitým zastávaným funkcím. Samoďejmě
zastupitelstvo obce mŮže princip poskytování souhmné odměny ,,odmítnout," pak se bude postupovat v souladu
sustanovením § 74 odst.3 věfy třetí zákona o obcích (bude se poskytovat jen odměna za 1 funkci, atotu,za
kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší).Někdy je praktičtějšístanovit lyššíodměny za výkon jedné
(nejvyššízastávané) funkce a odměny pak ,,nesčítat",než nastavovat komplikovanou konstrukci souhmných
odměn.

podle § 93 odst, 1zákona
3) zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání
o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

20,10,2022
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Klára Brožovú,...O*l
Ing, K,
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Chmelíková
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Z. Kvapil,,...,,,.ť2!.,..,..,..,,-,.:,
Kva pil .,..,,,...,,

Starosta:

Marta

Franzová..

,,r

Razítko obce:
(není povinné)

Příloha č. 1
Zápisu z ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce RakousY dne Za.10.2O2? prezenčnílistina

Podpis:

|méno a příjmení:
klára Brožová
Marta Franzová
karolína chmelíková
Zdeněk Kvapil
Karel Mařík
Hynek Matzke
Iva Šteifová
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Příloha č. 2
Zápisu z ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce Rakousy dne 20.L0.2a2Z Listina prokazuiící složeníslibu člena zastupitelstva obce

Slib

člena zastupitelstva obce
,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě , v zájmu obce Rakousy a jejích občanůa řídit se Ústavou a zákony
Českérepubliky" [§ Og odst. L zákona č. L28/2O00 Sb., o obcích (obecní zÍÍzenÍ),ve

znění pozděiších předpisů].

Svým podpisem potvrzuji složeníslibu

lméno a příimení:
klára Brožová
Marta Franzová
karolína chmelíková
zdeněk kvapil
Karel Mařík
Hynek Matzke
Iva Štejfová

V obci Rakousy 20,1,0.2022

Podpis:

3^,/.
é

č/L*-_2

í)/

y.z4

(---. _-

_-"€.
/{r.{{-

q€

/,1^\/

