Obec Benátky
Obecní úřad Benátky

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Benátky
Obecní úřad Benátky 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 Benátky,
svolaného dosavadním starostou obce panem Tomášem Boučkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

Obec Benátky – obecní úřad

Doba konání:

24.10.2018 od 19:00

Navržený program:1) Úvod
2) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Volba starosty a místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
5) Určení výše odměny zastupitelům a zaměstnancům obce
6) Určení zástupce obce v mikroregionu OPZ 1866
7) Rozpočtová opatření
8) Různé
9) Závěr
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Vyvěšeno na úřední desce dne:15.10.2018
Jméno: ............................................. podpis: .............................................
Sejmuto z úřední desky dne:24.10.2018
Jméno: ............................................. podpis: .............................................

…......................................................
Tomáš Bouček
dosavadní starosta obce Benátky

Obec Benátky
Zastupitelstvo obce Benátky
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Benátky,
konaného dne 24.10.2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Benátky (dále jen zastupitelstvo) bylo zahájeno v 19:00. hodin
dosavadním starostou obce panem Tomášem Boučkem (dále jen předsedající).
Před zahájením zasedání 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 dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech 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 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.

*

*

*

1) Úvod
Dosavadní starosta uvítal zastupitele a občany obce Benátky a zahájil schůzi obecního
zastupitelstva v Benátkách.

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Holečka a pana Bc. Ivo Svobodu,
zapisovatelem Tomáše Boučka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Benátky určuje ověřovateli zápisu pana Petra Holečka a pana Bc. Ivo
Svobodu a zapisovatelem Tomáše Boučka
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o doplnění a schválení
programu jednání. Nikdo s přítomných program nedoplnil, zastupitelé program
schválili. Dále bylo schváleno, že diskuse bude probíhat ke každému bodu jednotlivě.

3) Volba starosty a místostarosty:
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.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do
připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 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, případně po
nezvolení žádného kandidáta 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 pan Tomáš Bouček navrhl zvolit do funkce starosty vítěze voleb do obecního
zastupitelstva pana Tomáše Boučka, který vyjádřil souhlas.
Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce Benátky zvolilo neuvolněným starostou pana Tomáše Boučka
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Nově zvolený starosta obce navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Bc. Ivo Svobodu
který s návrhem vyjádřil souhlas.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Benátky zvolilo neuvolněným místostarostou pana Bc. Ivo Svobodu
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru:
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.
Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Benátky zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru paní Helenu Forstovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Benátky zvolilo předsedou finančního výboru paní Helenu Forstovou
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru MUDr. Josefa Kubáta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Benátky zvolilo předsedou kontrolního výboru pana MUDr. Josefa
Kubáta
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
5) Určení výše odměny zastupitelům obce a jejím zaměstnancům
Předsedající navrhl odměňovat členy zastupitelstva a zaměstnance obce následujícím
způsobem:
Starosta: ve výši minimální výše stanovené zákonem
Místostarosta: 6000 Kč/měs
Předseda kontrolního výboru: 800 Kč/měs
Předseda finančního výboru: 800 Kč/měs
Člen výboru: 600 Kč/měs
Brigádnická hodina : 110 Kč/hod
Administrativní pracovnice: 2000,-Kč/měs.
Knihovnice: 1000,-Kč/měs.
Úklid obecního úřadu: 500,-Kč/měs.
Všechny částky jsou uvedeny před zdaněním a veškerými odvody.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č.7:
Zastupitelstvo obce Benátky se usneslo odměňovat zastupitele a pracovníky obce výše
uvedeným způsobem ode dne 24.10.2018 a pověřuje starostu podpisem dohod
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
6) Určení zástupce obce ve správní radě mikroregionu OPZ1866
Předsedající navrhl po zkušenostech z minulého volebního období, aby obec ve správní radě
mikroregionu OPZ1866 zastupoval starosta obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Benátky zvolilo k zastupování obce ve správní radě mikroregionu
OPZ1866 starostu obce pana. Tomáše Boučka
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7) Rozpočtová opatření
Starosta požádal zastupitelstvo o pravomoc provádět jednotlivá rozpočtová opatření do výše
100.000,- Kč na straně příjmů i výdajů.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100.000,- Kč na straně příjmů a do výše 100.000,- na straně výdajů, jsou-li
vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z
neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8) Různé
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci pisatele posudků a
správce evidence obyvatel a funkci správce evidence brigádnických hodin a technické
údržby obce. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do
funkce správce evidence obyvatel pana Ivo Svobodu a na funkci správce technické údržby
obce pana Petra Holečka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č10:
Zastupitelstvo obce Benátky udělilo pravomoc tvořit posudky na občany obce a evidenci
občanů obce Benátky panu Ivo Svobodovi a funkci správce evidence brigádnických hodin
a technické údržby obce panu Petru Holečkovi
Výsledek hlasování: Pro 5 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Starosta požádal zastupitele o vytvoření výpisu z ustavující schůze o volbě starosty pro
účely prokazování zastupování obce Benátky při jednání s úřady.
Usnesení č.11:
Zastupitelstvo schvaluje výpis z ustavující schůze o volbě starosty
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Starosta předložil zastupitelům dvě nabídky na zajištění služeb s plánovanými stavebními
úpravami vodní nádrže a organizaci zadávacího řízení.
Usnesení č12:
Zastupitelstvo obce Benátky vybralo nabídku společnosti VODESTO s.r.o. a pověřilo
starostu zajištěním.
Výsledek hlasování: Pro 5 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Starosta předložil zastupitelům žádosti o finanční příspěvek od místního Mysliveckého
spolku Bystřice – Hněvčeves a Základní a Mateřské školy v Cerekvicích nad Bystřicí
Usnesení č13:
Zastupitelstvo obce Benátky schvaluje finanční příspěvek ve výši:
Myslivecký spolek ve výši 10.000,-Kč
Základní škola Cerekvice nad Bystřicí ve výši 1.000,-Kč na jednoho žáka z obce Benátky
Mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí ve výši 1.000,-Kč na jednoho žáka z obce Benátky
a pověřilo starostu zajištěním a podpisem darovacích smluv.
Výsledek hlasování: Pro 5 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9) Závěr
Starosta ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena dne 24.10.2018 v 21:00
Zápis byl vyhotoven dne: 24.10.2018
Zapisovatel: Tomáš Bouček
Ověřovatelé: Ivo Svoboda
Petr Holeček

Starosta:
Razítko obce:

Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Benátky dne 24.10.2018 – Prezenční listina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Tomáš Bouček
Helena Forstová
Petr Holeček
MUDr. Josef Kubát
Bc. Ivo Svoboda

Podpis:

Příloha č. 2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Benátky dne 24.10.2018 – Listina
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
Slib
člena zastupitelstva obce.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení:

Tomáš Bouček
Helena Forstová
Petr Holeček
MUDr. Josef Kubát
Bc. Ivo Svoboda

V obci Benátky, 24.10.2018

Podpis:

