Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 29.10.2014, od 20:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno ve 20:00 hodin v zasedací místnosti
objektu Obecního úřadu, čp. 41, stávajícím starostou obce Ing. Ondřejem Schořem, který také tuto
schůzi vedl.
Po zahájení bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce dle § 53 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů v platném znění. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace dle §93 odst. 1 Zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Mlékojedy
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla opakovaně zveřejněna
obecním rozhlasem. Vzhledem k neslučitelnosti zaměstnance úřadu a zároveň člena zastupitelstva
převzal Ing. Ondřej Schoř dne 29.10.2014 ve 13.10 vzdání se mandátu Terezy Géciové bez
náhrady.
Předsedající z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1)
konstatoval, že je přítomno všech 6 členů zastupitelstva, tím pádem je usnášeníschopné.
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.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený § 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 jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“
A jmenovitě vyzval jednotlivé přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova:
SLIBUJI
A podpisem na připraveném archu (příloha číslo 2).
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a Janou
Hájkovous Jiřím Bursou jako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 6členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 2: Schválení programu
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisů (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Členové zastupitelstva obce složí slib a složení slibu potvrdí svým podpisem
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarostů
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5.

6.

7.
8.

a. Určení počtu místostarostů
b. Určení funkcí, které budou vykonávat členové zastupitelstva
c. Volba starosty
d. Volba místostarostů
Zřízení finančního výboru
a. Určení počtu členů finančního výboru
b. Volba předsedy finančního výboru
c. Volba členů finančního výboru
d. Stanovení rámcového programu 2014 – 2015
Zřízení kontrolního výboru
a. Určení počtu členů kontrolního výboru
b. Volba předsedy kontrolního výboru
c. Volba členů kontrolního výboru
d. Stanovení rámcového programu 2014 – 2015
Rozhodnutí o odměnách za výkony funkcí členů zastupitelstva
Diskuse a aktuality

Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 3: určení počtu místostarostů
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 4: určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy v souladu s §84 odst. 2 písmeno k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5: určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Eventuální změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do
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připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům bude
umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení
návrhů. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje veřejné hlasování pro volbu starosty a také místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 6: navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Ing. Ondřej Schoř.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy volí starostou Ing. Ondřeje Schoře
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 7: navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Tomáš Kormunda.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy volí místostarostou Tomáše Kormundu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 8: zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor, dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno I zákona o obcích, neboť funkční období
výborů předcházejícího zastupitelstva zaniklo.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 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 i finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadě (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční 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. Žádné jiné stanovisko nebylo
vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlené.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení č. 9: volba předsedy finančního výboru
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Jana Hájková. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy volí předsedou finančního výboru Janu Hájkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 10: volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Robert Šanda.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy volí předsedou kontrolního výboru Roberta Šandu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 11: volba členů finančního výboru
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů
finančního výboru. Byly podány následující návrhy : Jiří Bursa, Lucie Králová.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy volí členy finančího výboru Jiřího Bursu a Lucii Královou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 12: volba členů kontrolního výboru
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Miroslava Kormundová, Josef Veselý.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy volí členy kontrolního výboru Miroslavu Kormundovou a Josefa
Veselého.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 13: rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající pan Ing. Ondřej Schoř navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s
§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
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zastupitelstev v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 342, 00 Kč čistého, (hrubého
437,00 Kč), a to od 1.1.2015.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné jiné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy v souladu s § 72 a 84 odst. 2písmeno n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 342,00 Kč čistého
měsíčně, (hrubého 437,00 Kč měsíčně). Odměna bude poskytována od 1.1.2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 14- Rozpočet obce Mlékojedy na rok 2015

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na rozpočet obce Mlékojedy na rok 2015, varianta A.
Rozpočet byl zpracován a projednán ve Finančním výboru dne 05.10.2014. Byl řádně vyvěšen.
Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný a zachycuje všechny dnes známé skutečnosti. Zahrnuje
požadavky na nutné úpravy vzhledu obce i řešení havarijních stavů Zahrnuty jsou i zdroje: Rozpočet,
varianta A je uveden v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Mlékojedy na rok 2015
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 15- Směrnice č 3/2014 pro provedení inventarizace 2014 a plán inventur 2014
zahájení inventury 2014

Starosta obce předložil zastupitelům zpracovanou Směrnici pro provedení inventarizace 2014 a plán
inventur za rok 2014, směrnice č. 3/2014. Z technických důvodů již bylo na pracích spojených
s provedením a zajištěním inventur započato. Tímto interním legislativním materiálem je vytvořen
potřebný rámec pro zdárné provedení inventur.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 3/2014 pro provedení inventarizace 2014 a plán inventur za rok
2014,
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 16: Změna rozpočtu pro rok 2014, rozpočtové opatření číslo 09/2014
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 29.10.2014 k rozpočtové úpravě číslo 09 roku 2014. Nutno upravit rozpočet.
Rozpočtové opatření číslo 09/2014 se týká úprav dílčích položek, které jsou již jasnější než
v prosinci roku 2013 či během roku 2014. RO č.09/2014 je přiloženo v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.9/2014 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
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Diskuse:
Objednat víko na kanál u Jany Hájkové
U Origa Autosklo dodělat zámkovou dlažbu. Uděláme si svépomocí.
V DPS objednat novou toaletu, neustále teče a je hodně zastaralá, opravit již nelze.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 30.10. 2014
Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé:

Jana Hájková

Tomáš Kormunda
Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:
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