Obec Hraběšice
Zastupitelstvo obce Hraběšice

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hraběšice,
konaného dne 2. listopadu 2018, od 17:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hraběšice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:05
hodin dosavadní starostkou obce Helenou Večeřovou. Paní starostka poděkovala
odcházejícím všem zastupitelům a přítomnému panu Aloisu Mičovi předala drobné
poděkování za dlouholetou práci v zastupitelstvu.
Paní starostka požádala o vedení schůze zastupitele Ing. Martina Večeřu (dále též
„předsedající“).
Předsedající schůze 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. října 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hraběšice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. října 2018 do 2. listopadu 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 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 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 (§ 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 Hraběšice 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.
***
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající předal slovo starostce paní Heleně Večeřová a ta určila za ověřovatele zápisu
Marcelu Peksovou a Tomáše Prokopa; za zapisovatele Miroslavu Večeřovou.
***

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 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 dal hlasovat o návrhu programu.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.
a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4)
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
6)
Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
***
Volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce nebyli uvolněni pro výkon žádné z funkcí. Jiné návrhy nebyly
vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce nebude žádný ze členů zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

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.
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 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.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva pan Tomáš Prokop navrhl zvolit do funkce starostky
paní Helenu Večeřovou.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice volí starostkou paní Helenu Večeřovou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: nově zvolená starostka paní Helena Večeřová navrhla zvolit do
funkce místostarosty pana Tomáše Prokopa. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice volí místostarostou pana Tomáše Prokopa.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
***
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající 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, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva paní Helena Večeřová navrhla
zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Reného Hilschera. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou finančního výboru pana Reného Hilschera.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan Tomáš Prokop navrhl zvolit
do funkce předsedy kontrolního výboru pana Josefa Hanzalíka. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Hanzalíka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan René Hilscher
navrhl zvolit členem finančního výboru paní Jaroslavu Mikulkovou a paní Markétu Bikovou.
Člen zastupitelstva Josef Hanzalík navrhl zvolit členem kontrolního výboru paní Miloslavu
Mikulkovou a paní Hanu Suchánkovou.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy finančního výboru paní Jaroslavu Mikulkovou a
paní Markétu Bikovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy kontrolního výboru paní Miloslavu Mikulkovou a
paní Hanu Suchánkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
***

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající 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 300 Kč měsíčně a to ode dne
3. listopadu 2018. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty a starosty
obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích a § 84 odst. 2 písm. n). Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
300 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 3. listopadu 2018 a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 11.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 3. listopadu 2018.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice 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 3.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 3. listopadu
2018.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Předsedající dále 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 za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 500 za měsíc a to od 3. listopadu 2018 (§ 72 odst. 2 zákona o obcích).
Pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, navrhl předsedající odměnu ve výši 500
Kč za jedno zasedání výboru, kterého se člen zúčastnil. Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 500 Kč za
měsíc a za výkon funkce člena výboru ve výši 500 Kč za jedno zasedání výboru, kterého se
člen zúčastnil. Odměna předsedovi výboru bude poskytována od 3. listopadu 2018.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 0
Zdrželi se
2
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích
určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce
nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
***
Diskuse:
V úvodu diskuze vystoupila paní starostka a shrnula průběh uplynulých čtyř let (nákup
traktoru, vybudování přístřešku pro traktor, vybudování obecního bytu, rozšíření veřejného
osvětlení, výstavba nových božích muk – z účelového daru, výměna střešní krytiny na
obecním úřadě, zateplení budovy Kláštera). Dále shrnula uplynulé akce a pozvala přítomné na
plánované akce.
V další diskuzi vystoupili občané a vznesli tyto dotazy, které byly zodpovězeny paní
starostkou i dalšími zastupiteli:
- jaké jsou plánované opravy u kaple v Krásném (je naplánována oprava venkovní
fasády a oprava vnitřních omítek; vnitřní malby budou posouzeny odborníky, a pokud
to bude vhodné, tak bude malba restaurována);
- kam zmizela soška v nových božích mukách (byla ukradena, již je zakoupena nová a
vyrábí se mřížka, která zabrání dalším krádežím);
- připomínka, že pomník padlých vojáků na hřbitově je v žalostném stavu (pomník bude
upraven);
- příjezdová cesta do Hraběšic je špatná (cesta je v majetku Olomouckého kraje, část
cesty bude opravována v listopadu tohoto roku; zastupitel René Hilscher vysvětlil, že
by bylo vhodné sepsat petici za opravu příjezdové cesty do Hraběšic, připravit petici
již jeden občan přislíbil)
- vyvěšené výsledky k volbám jsou počmárané (došlo k tomu při zkoušce mládeže na
mikulášské divadlo; paní účetní se omluvila, že listinu neohlídala);
- kam se vozí bioodpad z veřejných prostranství a proč není celoročně přistaven
kontejner na bioodpad pro občany; proč u biokompostérů u hřbitovní zdi leží vedle
jiný bioodpad (odpad z veřejných prostranství se dává do kompostérů a k horní točně a
poté, co je odpadu dost, tak se objedná kontejner na bioodpad, kontejnery na bioodpad
jsou přistaveny dvakrát do roka – dle zákona, a bývají poloprázdné);
- požadavek na nádoby na odpad na hřbitově (jsou v márnici; budou na ni umístěny
nápisy, aby všichni občané věděli, že tam jsou).
***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:05.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Usnesení z ustavujícího zasedání obce Hraběšice dne 2. listopadu 2018
1. Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1)
2)
3)
f)
g)
h)
i)
j)
4)
f)
g)
h)
i)
j)
5)
6)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
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
Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Diskuse

2. Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
3. Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce nebude žádný ze členů zastupitelstva uvolněn.
4. Zastupitelstvo obce Hraběšice volí starostkou paní Helenu Večeřovou.
5. Zastupitelstvo obce Hraběšice volí místostarostou pana Tomáše Prokopa.
6. Zastupitelstvo obce Hraběšice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
7. Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou finančního výboru pana Reného
Hilschera.
8. Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa
Hanzalíka.
9. Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy finančního výboru paní Jaroslavu
Mikulkovou a paní Markétu Bikovou.
10. Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy kontrolního výboru paní Miloslavu
Mikulkovou a paní Hanu Suchánkovou.
11. Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 300 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 3. listopadu 2018 a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
12. Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 11.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 3.
listopadu 2018.
13. Zastupitelstvo obce Hraběšice 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 3.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 3.
listopadu 2018.
14. Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 500
Kč za měsíc a za výkon funkce člena výboru ve výši 500 Kč za jedno zasedání
výboru, kterého se člen zúčastnil. Odměna předsedovi výboru bude poskytována od
3. listopadu 2018.
15. Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

