Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice dne 5. 11. 2018
Přítomni: Mgr. Arnošt Waschta, Jan Novotný, Luboš Trestr, Jaroslav Jelínek, Luboš Oszvald, Stanislav Suchý, Petra Skružná,
Jindřich Sviták, Ing. Pavel Daňhelka, Milan Svojše, Jiří Poklop, Mgr. Bc. Martina Týlová, Mgr. Andrea Skružná, Ing. Lucie
Koťová, Bc. Tereza Malířová
Zahájení jednání: 18:00
1.
Poděkování a rozloučení s končícími zastupiteli
Předsedající (Mgr. Waschta) poděkoval končícím zastupitelům za spolupráci a předal jim menší dar a květinu.
2.
Složení slibu zastupitelů podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu. To
proběhlo tak, že předsedající přečetl slib „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Čížkovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzval
jmenovitě podle abecedy členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravenou
listinu (příloha č. 2).
Všichni členové zastupitelstva slib splnili.
3.
Schválení pořízení zvukového záznamu za účelem pořízení zápisu z jednání
Předsedající informoval, že dle GDPR je nutné na začátku každého zasedání schválit pořízení zvukového záznamu za
účelem pořízení zápisu a jeho následné zničení. Uvedl také, že pokud by se záznam uchovával, musel by být určen správce
dat. Předsedající přečetl navržené usnesení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení zvukového záznamu z jednání ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva za účelem pořízení
zápisu. Po vytvoření zápisu a jeho podepsání ověřovateli zápisu bude záznam zničen a nebude nadále uchováván.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
4.
Schválení programu
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno, a přečetl navržený program jednání.
Nikdo neměl žádné připomínky nebo návrhy na doplnění programu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
5.
Volba ověřovatelů zápisu a pověření zapisovatele, volba návrhové a volební komise
Předsedající vyzval k návrhům na ověřovatele zápisu. Nikdo neměl žádné návrhy, proto sám navrhl p. Svojšeho a Mgr.
Týlovou.
Návrh usnesení:
ZO volí ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkovice pana Milana Svojšeho a Mgr. Bc. Martinu
Týlovou.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 2 (jmenovaní)
Usnesení bylo přijato.
Předsedající pověřil provedením zápisu paní Vladimíru Svojšovou.
Předsedající navrhl, aby návrhová a volební komise byla dohromady a byla tříčlenná. Nikdo neměl jiný návrh.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje, že volební a návrhová komise bude dohromady a bude tříčlenná.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající vyzval k návrhu na členy návrhové a volební komise.
Žádné návrhy nebyly, proto sám navrhl p. Svitáka, p. Oszvalda a Mgr. Týlovou.
Návrh usnesení:
ZO volí členy volební a návrhové komise pana Jindřicha Svitáka, pana Luboše Oszvalda a Mgr. Bc. Martinu
Týlovou.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 3 (jmenovaní)
Usnesení bylo přijato.
6.
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty
Předsedající navrhl způsob hlasování aklamací, neboli hlasováním. Nikdo neměl připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
7.
Schválení způsobu volby radních
Předsedající navrhl také veřejné hlasování. Nikdo neměl připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veřejný způsob volby členů Rady obce Čížkovice.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající navrhl, aby v případě vyššího počtu návrhů na místa radních než je volných míst, se bude hlasovat
jednotlivě podle abecedy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, že při vyšším počtu návrhů na místa radních se bude hlasovat jednotlivě podle abecedy.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
8.
Schválení způsobu volby předsedů a členů výborů
Předsedající znovu navrhl dle dohody veřejný způsob hlasování. Nikdo neměl připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje veřejný způsob volby předsedů a členů výborů Zastupitelstva obce Čížkovice.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající stejně jako v předchozím bodě navrhl, aby při vyšším počtu návrhů, než bude míst ve výborech, bylo
hlasováno o každém členovi jednotlivě dle abecedy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, že při vyšším počtu návrhů na místa členů výborů se bude hlasovat jednotlivě podle abecedy.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
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9.
Volba starosty a místostarosty obce a rozhodnutí o dlouhodobém uvolnění pro výkon funkce
Předsedající požádal členy volební a návrhové komise, aby přešli k němu, a předal jim návrh na složení vedení obce,
který vzešel z koaličních jednání. Zároveň vyzval ostatní zastupitele k předání případných dalších návrhů.
Žádné další návrhy předány nebyly.
Předsedající předal slovo návrhové a volební komisi a vysvětli postup volby jednotlivých členů.
Nejprve ale uvedl, že je třeba schválit, kteří členové zastupitelstva obce budou dlouhodobě uvolnění a kteří budou
dlouhodobě neuvolnění. Z koaličního návrhu vyplývá, že starosta bude dlouhodobě neuvolněn a místostarostka bude
dlouhodobě uvolněna. Nikdo neměl žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích (obecní zřízení) určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen
zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn a pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
P. Oszvald jménem návrhové a volební komise uvedl, že dle předloženého návrhu je na místo starosty navržen Mgr.
Arnošt Waschta, a zeptal se, zda jsou i jiné návrhy. Žádné další návrhy nebyly, bylo tedy přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
ZO v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) volí starostou obce Mgr. Arnošta Waschtu.
Hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 (jmenovaný)
Usnesení bylo přijato.
Bylo postoupeno k volbě místostarosty. P. Oszvald z předloženého návrhu uvedl Mgr. Andreu Skružnou. Žádné další
návrhy nebyly, bylo tedy přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
ZO v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) volí místostarostkou obce Mgr. Andreu Skružnou.
Hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 (jmenovaná)
Usnesení bylo přijato.
10.
Volba členů Rady obce
PřeP. Oszvald z přečetl jména navržených členů rady obce, a to Bc. Terezu Malířovou, pana Jaroslava Jelínka a Stanislava
Suchého, a vyzval k případným dalším návrhům.
Žádné návrhy nebyly, bylo tedy přistoupeno k hlasování pro všechny navržené členy najednou.
Návrh usnesení:
ZO v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) volí členem Rady obce Čížkovice Bc. Terezu Malířovou, pana
Stanislava Suchého a pana Jaroslava Jelínka.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 3 (jmenovaní)
Usnesení bylo přijato.
11.
Volba předsedy finančního výboru a počtu členů finančního výboru
P. Oszvald dle předloženého návrhu navrhl na předsedu finančního výboru Mgr. Bc. Martinu Týlovou. Nikdo neměl
žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZO volí předsedou finančního výboru Mgr. Bc. Martinu Týlovou.
Hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 (jmenovaná)
Usnesení bylo přijato.
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Předsedající převzal slovo a navrhl stanovit počet členů finančního výboru na 5 včetně předsedy.
Nikdo neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
ZO ustanovuje 5 členů finančního výboru pro volební období 2018 – 2022.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
12.
Volba členů finančního výboru
P. Oszvald navrhl členy finančního výboru Ing. Lucii Koťovou, pana Luboše Trestra, Mgr. Ing. Jaroslava Mareše a pana
Jaroslava Jelínka. Nikdo neměl žádné další návrhy.
Návrh usnesení:
ZO volí členy finančního výboru Ing. Lucii Koťovou, pana Luboše Trestra, Mgr. Ing. Jaroslava Mareše a pana Jaroslava
Jelínka.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 3 (jmenovaní)
Usnesení bylo přijato.
13.
Volba předsedy kontrolního výboru a počtu členů kontrolního výboru
P. Oszvald navrhl jako předsedu kontrolního výboru pana Milana Svojšeho. Žádné další návrhy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO volí předsedou kontrolního výboru pana Milana Svojšeho.
Hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 (jmenovaný)
Usnesení bylo přijato.
Slovo znovu převzal předsedající a navrhl stejný počet členů, tedy 5 včetně předsedy. Nikdo neměl jiný návrh.
Návrh usnesení:
ZO ustanovuje 5 členů kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
14.
Volba členů kontrolního výboru
P. Oszvald navrhl členy kontrolního výboru pana Luboše Oszvalda, pana Jana Novotného, Jiřího Poklopa, Mgr. Jana
Svobodu. Nikdo neměl žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZO volí členy kontrolního výboru
15.
Zřízení osadního výboru pro Želechovice
Slovo převzal opět předsedající a navrhl, aby byl znovu zřízen osadní výbor, protože se v minulém volebním období
osvědčil. Předsedající otevřel diskuzi a vyzval k případným připomínkám. Nikdo neměl žádné dotazy, ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO zřizuje Osadní výbor Želechovice pro volební období 2018 – 2022.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající uvedl, že bude přistoupeno k volbě předsedy osadního výboru a určení počtu jeho členů, kteří budou
jmenováni na dalším jednání ZO na základě návrhu předsedy.
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16.
Volba předsedy osadního výboru Želechovice
P. Oszvald navrhl jako předsedu Osadního výboru Želechovice Bc. Terezu Malířovou. Nikdo neměl žádné jiné návrhy.
Návrh usnesení:
ZO volí předsedou osadního výboru Želechovice Bc. Terezu Malířovou.
Hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 (jmenovaná)
Usnesení bylo přijato.
17.
Stanovení počtu členů OV Želechovice
Předsedající uvedl, že v minulém období byli 3 členové osadního výboru, ale navrhl by i 5 členů a otevřel k tomuto bodu
diskuzi.
Přihlásila se Bc. Malířová, která také navrhla stanovit 5 členů, protože zájem o to mezi občany Želechovic je. Želechovice
se chtějí dále vyvíjet a občané chtějí mít přehled, ale i možnost se k dění vyjadřovat.
Návrh usnesení:
ZO ustanovuje 5 členů osadního výboru Želechovice.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
18.
Rozhodnutí o stanovení odměn a určení počátku jejich poskytování a projednání návrhu na zaměstnanecké
výhody pro uvolněné členy zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné, že je třeba schválit výši odměn pro členy zastupitelstva, a to jak na tento rok, tak
vzhledem k novele i od 1. 1. 2019. Uvedl také, že výše odměn je stanovena tabulkou, která je přílohou nařízení vlády.
Předsedající přečetl navržené usnesení a vyzval k dotazům. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení:
ZO stanovuje v souladu s § 72 odst. 2, 3 a 5, § 73 odst. 1 b) zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
1 a přílohou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném
znění svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
starosta: 30.681 Kč
člen rady: 6.136 Kč
předseda výboru/komise: 3.068 Kč
člen výboru/komise: 2.557 Kč (zastupitel i člen z řad občanů)
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.534 Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí usnesení ZO do 31. 12. 2018.
Od 1. 1. 2019 budou v souladu s přílohou nařízení vlády č. 202/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků poskytovány odměny ve výši:
starosta: 32.829 Kč
člen rady: 6.566 Kč
předseda výboru/komise: 3.283 Kč
člen výboru/komise: 2.736 Kč (zastupitel i člen z řad občanů)
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.641 Kč.
Uvolněné místostarostce bude poskytována odměna v souladu s § 1 a přílohou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění ve výši 44.999 Kč, a to ode dne přijetí
usnesení do 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 jí bude poskytována odměna ve výši 48.149 Kč.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou
zastupitelstvem obce. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena
výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce a předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Do
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souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí, starosty a místostarosty obce, ani
předsedy a člena téhož výboru nebo komise.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
19.
Schválení rozpočtových opatření č. 5/2018
Předsedající informoval, že v předložených Rozpočtových opatřeních č. 5/2018 jsou vyúčtovány náklady na volby, které
nejdou dát do rozpočtu dříve, a dále je zde navýšení částky na odchodné končících zastupitelů. Předsedající také uvedl,
že se jedná pouze o přesun částek a nedojde k navýšení rozpočtu. Nikdo neměl žádné dotazy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtová opatření č. 5/2018 bez výhrad.
Hlasování: Pro 15, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající se vrátil k minulému bodu a požádal o schválení zaměstnaneckých benefitů pro uvolněné členy
zastupitelstva.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s příspěvky ve formě zaměstnaneckých benefitů pro uvolněné členy zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 1 (Mgr. A. Skružná)
Usnesení bylo přijato.
20.
Různé a diskuze
P. Sviták řekl, že u nich probíhá druhá etapa budování chodníků a byla zde odstraněna lampa. Jsou zde v metru
vyvedené kabely, které leží na plotě. Zeptal se, zda se to bude dodělávat ještě letos a zda by případně šlo kabely nějak
zabezpečit, případně sem dát novou lampu.
Předsedající požádal p. Kimmera, který měl tuto akci na starosti, zda by k tomu mohl něco říci.
P. Kimmer uvedl, že se čeká na speciální obrubníky, na které je nyní dlouhá čekací doba. Uvedl, že požádá, aby se místo
prozatím nějak zabezpečilo.
Žádné další dotazy nebyly.
Starosta poděkoval za hojnou účast hostů.
Konec jednání: 18:54
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 11. 2018

Zapisovatel:

……………………………….

Ověřovatelé:

……………………………….

dne:

……………………………….

dne:

……………………………….

dne:

Starosta:
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