Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek konaného dne 25. 10. 2018
Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Svatopluk Čech, Mgr. Hana Dočkalová, Roman Dittrich, Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr.
Michal Dupák, Ing. Helena Erbenová, Jan Fagoš, Vladimír From, Ing. Tomáš Kliment, Roman Konyvka, Mgr. Veronika
Křičková, RNDr. Jakub Munzar, Mgr. Martin Tázler, Ilona Tučímová, Ing Petr Váňa
Nepřítomní členové zastupitelstva: -----------------------------Den a doba konání zasedání: 25. 10. 2018 od 19:00 do 19:50
Místo konání zasedání: velký sál Dělnického domu ve Velkém Oseku, Masarykova 359, Velký Osek
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Velký Osek pro volební období 2018 – 2022 (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce Mgr. Pavlem Drahovzalem (dále jako „dosavadní
starosta“), který přivítal všechny přítomné občany a nově zvolené členy zastupitelstva.
Dosavadní starosta sdělil, že zasedání bylo svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, informace o jeho konání s návrhem programu podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla současně
uveřejněna na úřední desce Obecního úřadu obce Velký Osek od 18. 10. 2018 do 25. 10. 2018. Dosavadní starosta
seznámil přítomné s návrhem programu a postupu zasedání ustavujícího zasedání zastupitelstva. Dále zkonstatoval, že
je přítomno všech 15 členů nově zvoleného zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022, kterým bylo doručeno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v komunálních volbách 5. – 6. 10. 2018, jež bylo příslušným členem
zastupitelstva předloženo panu Janu Fagošovi spolu s průkazem totožnosti, poté se podepsali do prezenční listiny, a tím
tak byla ověřena totožnost všech nově zvolených členů zastupitelstva, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách 5. –
6. 10. 2018 viz prezenční listina, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dosavadní starosta konstatoval, že dle podepsané
listiny je přítomno všech 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak
usnášeníschopné.
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Dosavadní starosta v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce určil ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva
Ing. Tomáše Klimenta a Ing. Svatopluka Čecha, zapisovatelem zápisu určil pana Jana Tučíma.
3) Složení slibu členy zastupitelstva
Dosavadní starosta sdělil, že další řízení zasedání povede do zvolení starosty obce na základě zákona o obcích a
dohody nejstarší člen zastupitelstva Ing. Petr Váňa, který nejprve po přečtení slibu složí slib člena zastupitelstva na výzvu
dosavadního starosty bez výhrad (pronesením slova „slibuji“), pak se předsedající ujme řízení zasedání a po přečtení
slibu na jeho výzvu v abecedním pořadí složí slib bez výhrad všichni další členové zastupitelstva (pronesením slova
„slibuji“). Dosavadní starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích před složením slibu 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, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starosta 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 Velký Osek a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval nejstaršího člena zastupitelstva obce Ing.
Váňu ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz příloha č. 3 tohoto zápisu). Poté,
co řádně a bez výhrad složil Ing. Váňa slib člena zastupitelstva a podepsal se do připravené listiny prokazující složení
tohoto slibu, převzal řízení zasedání Ing. Váňa (dále jen „předsedající“). 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 Velký Osek a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval
v abecedním pořadí každého přítomného člena zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem do připraveného archu (viz příloha č. 3 tohoto zápisu). Poté, co složil slib každý člen zastupitelstva,
předsedající zkonstatoval, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou, všichni přítomní
členové zastupitelstva složili slib řádně v souladu se zákonem o obcích, všichni přítomní členové zastupitelstva se rovněž
podepsali do listiny prokazující složení slibu člena zastupitelstva viz příloha 3 tohoto zápisu a splnili tak veškeré
náležitosti k výkonu mandátu.
4) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné v souladu s informací vyvěšenou na úřední desce s návrhem programu a vyzval
přítomné členy zastupitelstva i veřejnost, zda mají návrh na úpravu návrhu programu.
Jelikož nebyl vznesen žádný další návrh, dal předsedající hlasovat o předloženém návrhu programu.
Usnesení č. ZO/1/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 10. 2018 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo na volební období 2018 – 2022 dva místostarosty, zároveň sdělil, že je zde
protinávrh na volbu jednoho místostarosty obce. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti již nebyly
vzneseny, dal předsedající hlasovat nejdříve o protinávrhu na volbu jednoho místostarosty obce, který nebyl přijat
poměrem hlasů 5 pro, proti 9, zdrželi se 1. Následně dal předsedající hlasovat o jím předneseném návrhu na volbu dvou
místostarostů obce.
Usnesení č. ZO/2/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
schvaluje
zvolení dvou místostarostů obce Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 4

Zdrželi se 1

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby pro výkon funkce starosty obce ve volebním období 2018 – 2022 byl člen zastupitelstva obce
dlouhodobě uvolněn ve smyslu § 71 zákona o obcích, není-li jiný návrh. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo
z veřejnosti již nebyly vzneseny, dal předsedající hlasovat o výše navrženém.
Usnesení č. ZO/3/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
určuje,
že pro výkon funkce starosty obce Velký Osek bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

c) volba starosty, místostarostů a členů rady
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, místostarosty a členů rady veřejným
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Nikdo návrh na tajné hlasování při volbě starosty,
místostarostů a členů rady nevznesl, volba tak bude probíhat veřejně.
d) volba starosty obce
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na kandidáta na starostu obce. Paní Tučímová navrhla zvolit do
funkce starosty obce Mgr. Pavla Drahovzala. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již
vzneseny, dal předsedající hlasovat o výše navrženém.
Usnesení č. ZO/4/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
starostou obce Velký Osek Mgr. Pavla Drahovzala, nar. dne ……………….
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

Po zvolení nového starosty obce převzal řízení zasedání zastupitelstva nový starosta obce Mgr. Pavel Drahovzal (dále
jen „předsedající“). Na počátku poděkoval za důvěru, za dosavadní spolupráci zastupitelům, radním, místostarostovi a
obyvatelům a bude se snažit o její další úspěšné pokračování.
e) volba místostarostů obce
Předsedající uvedl, že volba dvou místostarostů s ohledem na rozsáhlost obce a agendy není nic neobvyklého v rámci
ČR, a že každý z místostarostů bude mít svou oblast působnosti. Do funkce místostarosty s úkoly zejména v oblasti
správy kanalizace, veřejného osvětlení a technických záležitostí obce předsedající navrhl pana Jana Fagoše. Jelikož jiné
návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/5/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
místostarostou obce Velký Osek pana Jana Fagoše, nar. dne ………………, a svěřuje mu úkoly zejména v oblasti správy
kanalizace, veřejného osvětlení a technických záležitostí obce.
Výsledek hlasování: Pro 10

Proti 1

Zdrželi se 4

Do funkce místostarostky s úkoly zejména v oblasti sociální politiky, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a spolupráce se
spolky předsedající navrhl Mgr. Veroniku Křičkovou. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly
již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.

Usnesení č. ZO/6/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
místostarostkou obce Velký Osek Mgr. Veroniku Křičkovou, nar. dne ………………, a svěřuje jí úkoly zejména v oblasti
sociální politiky, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a spolupráce se spolky.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

f) volba členů rady obce
Předsedající navrhl kandidáty na zvolení 2 členů rady obce RNDr. Jakuba Munzara a Mgr. Michala Dupáka. Jelikož jiné
návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/7/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
členem rady obce Velký Osek RNDr. Jakuba Munzara, nar. dne ……………….
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. ZO/8/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
volí
členem rady obce Velký Osek Mgr. Michala Dupáka, nar. dne ……………….
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

6) Zřízení výborů zastupitelstva obce
Předsedající krátce seznámil přítomné s pravidly, důvody a účelem zřizování výborů zastupitelstva obce jako poradních,
iniciativních i kontrolních orgánů zastupitelstva. Povinností zastupitelstva je vždy zřídit finanční a kontrolní výbor, další
výbory se zřizují podle situace a místních podmínek v dané obci. V minulém období 2014 – 2018 byly zřízeny kromě
finančního a kontrolního výboru další 3 výbory, přičemž některé z nich byly velmi aktivní (např. výbor životního prostředí),
a proto by obdobný mechanismus měl být zachován i nadále, jelikož činnost těchto orgánů přinášela pozitivní výsledky,
např. projednávání podnětů od veřejnosti na projekty. Výbory jsou rovněž příležitostí k zapojení do činnosti obce pro další
členy zastupitelstva a veřejnost, např. při územním plánování nebo při rozhodování o podpoře spolkové činnosti. Každý
z předsedů výborů si vybere kandidáty na členy výboru a předloží je k odsouhlasení zastupitelstvu do 3 měsíců, počet
členů je možné i zvýšit, avšak měl by být stanoven lichý.
a) zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor (FV) se třemi členy, předsedou tohoto výboru navrhl Ing.
Helenu Erbenovou s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo
z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/9/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
finanční výbor;
II. schvaluje
zvolení min. 3 členů finančního výboru;
III. volí
předsedou finančního výboru Ing. Helenu Erbenovou, nar. dne ………………;
IV. odkládá
volbu ostatních členů finančního výboru nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

b) zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor (KV) se třemi členy, předsedou tohoto výboru navrhl Ing.
Tomáše Klimenta s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo
z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/10/25/10/2018:

Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
kontrolní výbor;
II. schvaluje
zvolení min. 3 členů kontrolního výboru;
III. volí
předsedou kontrolního výboru Ing. Tomáše Klimenta, nar. dne ………………;
IV. odkládá
volbu ostatních členů kontrolního výboru nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

c) zřízení výboru územního rozvoje a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor územního rozvoje (VMÚR) s 5 členy, předsedou tohoto výboru navrhl
Mgr. Hanu Dočkalovou s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva
nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/11/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor územního rozvoje;
II. schvaluje
zvolení min. 5 členů výboru územního rozvoje;
III. volí
předsedou výboru územního rozvoje Mgr. Hanu Dočkalovou, nar. dne ………………;
IV. odkládá
volbu ostatních členů výboru územního rozvoje nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

d) zřízení výboru životního prostředí a volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor životního prostředí (VŽP) s 5 členy, předsedou tohoto výboru navrhl
Ing. Svatopluka Čecha s tím, že ostatní členové budou zvoleni do 3 měsíců. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva
nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/12/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor životního prostředí;
II. schvaluje
zvolení min. 5 členů výboru životního prostředí;
III. volí
předsedou výboru životního prostředí Ing. Svatopluka Čecha, nar. dne ………………;
IV. odkládá
volbu ostatních členů výboru životního prostředí nejpozději na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

e) zřízení výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky a
volba jeho předsedy
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci
se spolky (VSPZ) se 7 členy, předsedou tohoto výboru navrhl Mgr. Veroniku Křičkovou s tím, že ostatní členové budou
zvoleni do 3 měsíců. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat o předneseném návrhu.

Usnesení č. ZO/13/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
I. zřizuje
výbor pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky;
II. schvaluje
zvolení min. 7 členů výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky;
III. volí
předsedou výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky Mgr. Veroniku
Křičkovou, nar. dne 19. 3. 1975;
IV. odkládá
volbu ostatních členů výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky nejpozději
na dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

7) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Předsedající zkonstatoval, že kromě funkce starosty obce jsou všechny ostatní funkce vykonávané členy zastupitelstva
neuvolněné. Zákon o obcích umožňuje, aby těmto členům zastupitelstva byla dle místních podmínek poskytována
odměna za výkon příslušných funkcí. Předsedající navrhl, aby na budoucí volební období 2018 - 2022 byly odměny
poskytovány za výkon funkce místostarosty, člena rady, předsedy výboru a člena zastupitelstva, přičemž budou
poskytovány ode dne 1. 11. 2018.
a) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci místostarosty obce
Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva panu Janu Fagošovi za výkon funkce místostarosty obce s úkoly
zejména v oblasti správy kanalizace, veřejného osvětlení a technických záležitostí obce stanovit měsíční odměnu ve výši
90 % z maxima stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., což je cca 25 tis. Kč hrubého měsíčně. Jelikož jiné návrhy
od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/14/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce pro místostarostu obce pana Jana Fagoše jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 90 % maximální výše odměny stanovené aktuálně účinným nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, přičemž odměna bude poskytována
od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 6

Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva Mgr. Veronice Křičkové za výkon funkce místostarostky obce
s úkoly zejména v oblasti sociální politiky, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a spolupráce se spolky stanovit měsíční
odměnu ve výši 35 % z maxima stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., což je cca 10 tis. Kč hrubého měsíčně.
Na dotaz Ing. Klimenta, zda nedojde ke kumulaci odměn, předsedající uvedl, že nikoliv, k tomu by muselo zastupitelstvo
vyslovit souhlas. Jelikož jiné návrhy od členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající
hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/15/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce pro místostarostku obce Mgr. Veroniku Křičkovou jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 35 % maximální výše odměny stanovené aktuálně účinným nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, přičemž odměna bude
poskytována od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

b) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci člena rady obce
Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva ve funkci člena rady obce stanovit odměnu ve výši 60 %
z maxima stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., což je cca 4 tis. Kč hrubého měsíčně. Jelikož jiné návrhy od
členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.

Usnesení č. ZO/16/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 60 % maximální
výše odměny stanovené aktuálně účinným nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, přičemž odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

c) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci předsedy výboru
Předsedající navrhl neuvolněnému členu zastupitelstva ve funkci předsedy výboru stanovit odměnu ve výši 100 %
z maxima stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., což je cca 3 tis. Kč hrubého měsíčně. Jelikož jiné návrhy od
členů zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/17/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 100 % maximální výše odměny stanovené aktuálně účinným nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, přičemž odměna bude poskytována od 1.
11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

d) stanovení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce
Předsedající navrhl za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce stanovit odměnu ve výši 100 % z maxima
stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., což je cca 1,5 tis. Kč hrubého měsíčně. Jelikož jiné návrhy od členů
zastupitelstva nebo z veřejnosti nebyly již vzneseny, dal předsedající hlasovat o předneseném návrhu.
Usnesení č. ZO/18/25/10/2018:
Zastupitelstvo obce Velký Osek
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 100 % maximální výše odměny
stanovené aktuálně účinným nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, přičemž odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 1

8) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast na ustavujícím zasedání a ukončil jej. Na ustavujícím zasedání bylo
přítomno cca 25 občanů z veřejnosti. Po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce starosta představil prioritní akce ve
volebním období 2018 – 2022 – výstavba vodovodu, rekonstrukce Dělnického domu, revitalizace fotbalového hřiště
(vlastnicky bylo již přepsáno na obec), rekonstrukce silnic a chodníků, modernizace a rozšiřování veřejného osvětlení,
další vybavování základní a mateřské školy a rozšiřování jejich kapacit aj. V závěru starosta pozval všechny občany a
zastupitelstvo na oslavu 100 let vzniku Československa konanou dne 28. 10. 2018 od 16:30 na fotbalovém hřišti, kde
bude vysázeno 15 ks lip a následně od 18 hod se bude konat ohňostroj. Jednání bylo ukončeno ve 20:20.
Ve Velkém Oseku dne 25. 10. 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 10. 2018
Zapisovatel: Jan Tučím
Ověřovatelé:

Ing. Svatopluk Čech, v. r., ………………………………, dne …………………… 2018
Ing. Tomáš Kliment, v. r. ………………………………, dne …………………… 2018

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne ………………………2018
otisk razítka obce
Pozn.:Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek

Příloha k usnesení č. ZO/1/25/10/2018 – Schválený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velký Osek
konané dne 25. 10. 2018
Obec Velký Osek

Den konání: 25. 10. 2018
Doba konání: 19:00
Místo konání: velký sál Dělnického domu, Masarykova 359, Velký Osek
Program:
1) Volba starosty, místostarosty a členů rady
-

určení počtu místostarostů

-

určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

-

volba starosty, místostarostů a členů rady

2) Zřízení výborů zastupitelstva
-

zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy

-

zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy

-

zřízení výboru územního rozvoje a volba jeho předsedy

-

zřízení výboru životního prostředí a volba jeho předsedy

-

zřízení výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, školství, kulturu, sport a spolupráci se spolky a volba jeho
předsedy

3) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
4) Závěr

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 10. 2018 - Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Číslo
průkazu:

občanského

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Roman Dittrich

.Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Vladimír From

Vladimír From, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v. r.

Mgr. Veronika Křičková

Mgr. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Mgr. Martin Tázler

Mgr. Martin Tázler, v. r.

Ilona Tučímová
Ing. Petr Váňa

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa, v. r.

Příloha č. 3 zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velký Osek dne 25. 10. 2018 – Listina prokazující
složení slibu bez výhrad členem zastupitelstva obce Velký Osek na ustavujícím zasedání dne 25. 10. 2018
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce Velký Osek bez výhrad
Slib člena zastupitelstva obce zní:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Velký Osek a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
(§ 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
Svým podpisem stvrzuji složení slibu bez výhrad:
Jméno a příjmení
člena
zastupitelstva
abecedně):

obce

(řazeno

Podpis:

Ing. Svatopluk Čech

Ing. Svatopluk Čech, v. r.

Roman Dittrich

.Roman Dittrich, v. r.

Mgr. Hana Dočkalová

Mgr. Hana Dočkalová, v. r

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Ing. Helena Erbenová

Ing. Helena Erbenová, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

Vladimír From

Vladimír From, v. r.

Ing. Tomáš Kliment

Ing. Tomáš Kliment, v. r.

Roman Konyvka

Roman Konyvka, v. r.

Mgr. Veronika Křičková

Mgr. Veronika Křičková, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Mgr. Martin Tázler

Mgr. Martin Tázler, v. r.

Ilona Tučímová
Ing. Petr Váňa

Ilona Tučímová, v. r.

Ing. Petr Váňa, v. r.

