Obec Dobříň
Zastupitelstvo obce Dobříň

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobříň,
konaného dne 5. 11. 2014, od 18.00 hodin.

1) Zasedání Zastupitelstva obce Dobříň bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou
obce Miroslavem Kvintusem (dále jen předsedající).
Před zahájením zasedání bylo členům 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.
2) 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 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh
nebyl podán).
Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 5.11.2014. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
3) Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno všech 9 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
zákona o obcích).
4) Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 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 Dobříň a jejich 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.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

5) Předsedající navrhl určit jako ověřovatele zápisu Danielu Havlákovou a Marka Coufala
a zapisovatelem Danuši Jirkovcovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň schvaluje ověřovateli zápisu Danielu Havlákovou a Marka
Coufala a zapisovatelkou Danuši Jirkovcovou.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
6) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací uveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny připomínky na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Přesedající dal hlasovat o návrhu programu.

Program ustavujícího zasedání
Obecní úřad Dobříň v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Dobříň, svolaného dosavadním starostou obce Miroslavem Kvintusem v souladu s §91
odst. 1 zákona o obcích.
Navržený
program :
1.Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele.
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) 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 funkce neuvolněných členů
zastupitelstva (§72zákona o obcích)
6. Ukončení oprav MŠ a vyúčtování s dodavatelem stavby.
7. Diskuze
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň schvaluje program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

7) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolněné ve smyslu
§ 71 zákona o obcích.
Předsedající navrhuje, aby funkce starosty byla vykonávána jako funkce uvolněná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň schválilo, aby funkce starosty byla vykonávána jako funkce
uvolněná.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
8) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Návrh usnesení:
Volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
9) Navrhnutí kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Do funkce uvolněné starostky navrhla zastupitelka Vladimíra Hodanová p. Šárku
Mrázkovou.
Návrh usnesení: Starostkou obce Dobříň byla zvolena p. Šárka Mrázková.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
10) Navrhnutí kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Zastupitelka Naďa Součková navrhla na funkci místostarosty p. Jaroslava Gabriela.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň zvolilo do funkce místostarosty p. Jaroslava Gabriela.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
11) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

12) Volba předsedy kontrolního výboru
Starostka obce navrhla do funkce předsedy kontrolního výboru p. Marka Coufala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň volí do funkce předsedy kontrolního výboru p. Marka Coufala.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
13) Volba předsedy finančního výboru
Starostka obce navrhla do funkce předsedkyně finanční komise p. Vladimíru Hodanovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň volí do funkce předsedkyně finančního výboru Vladimíru
Hodanovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 9 bylo schváleno
13) Volba členů finančního a kontrolního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň odkládá volby členů kontrolního a finančního výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
14) Zřízení komisí
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo sociální, kulturní, tělovýchovnou, majetkovou a
pořádkovou komisi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň zřizuje sociální, kulturní, tělovýchovnou, majetkovou a
pořádkovou komisi.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
15) Volba předsedů komisí
Místostarosta obce Jaroslav Gabriel navrhl do funkcí předsedů komisí:
Sociální komise – p. Naďa Součková
Kulturní komise – p. Daniela Havláková
Tělovýchovná komise – p. Jiří Hložek
Majetková komise – p. Aleš Mrázek
Pořádková komise – p. Martin Burian
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedkyní sociální komise p. Naďu Součkovou, předsedkyní
kulturní komise p. Danielu Havlákovou, předsedou tělovýchovné komise p. Jiřího Hložka,
předsedou majetkové komise p. Aleše Mrázka a předsedou pořádkové komise p. Martina
Buriana.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

16) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákon a
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši Kč 460,-, předsedům výborů a komisí
Kč 1520,- , měsíční odměna za výkon funkce místostarosty obce (§77 odst. 2 zákona o
obcích) bude činit Kč 15333,- měsíčně, a to od 5. listopadu 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobříň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 460,-, předsedy výboru
nebo komise Kč 1520,-, místostarosty ve výši Kč 15333,- měsíčně. Odměna bude
poskytována od 5. listopadu 2014.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
17) Odstupné při skončení funkčního období
Podle § 75 odst. 1 zákona o obcích náleží neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonával
funkci starosty při skončení funkčního období odstupné, jestliže mu ke dni voleb náležela
odměna a pokud nebyl opětovně zvolen do funkce. Za předpokladu, že vykonával funkci
starosty po dobu nejméně 5 celých ukončených let po sobě jdoucích ve výši 6 měsíčních
odměn. Odměna může být vyplacena najednou, nebo ve splátkách.
Návrh usnesení:
Odměna při skončení funkčního období bude vyplacena jednorázově.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
18) Ukončení oprav mateřské školy a vyúčtování s dodavatelem stavby
Starostka obce seznámila nové zastupitele s postupem oprav mateřské školy, které byly nutné
kvůli špatnému provedení stavby a s konečným vyúčtováním prací s dodavatelem stavby.
Bez usnesení
19) Diskuze:
a) Podpisové vzory na bankovních účtech
Podpisové vzory mají zřízené p. Danuše Jirkovcová – účetní obce, Šárka Mrázková –
starostka, Vladimíra Hodanová. Pro místostarostu Jaroslava Gabriela bude zřízen dodatečně.
Bez usnesení
b) Paní Jaroslava Machulková informovala zastupitelstvo o špatném stavu silničního povrchu
u garáží Na Husím rynku. Při deštích se tvoří velké kaluže a není zde možné procházet.
Bez usnesení
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hodin

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 14. 11. 2014

Zapisovatelka:

Ověřovatelé:
Marek Coufal ……………………….................……..dne………………………………
Daniela Havláková………………………....................dne……………………………….

Starostka : Šárka Mrázková ..............………………......dne……………………………….

Místostarosta : Jaroslav Gabriel ....................................dne .............................................

Razítko obce

