ZÁPIS
z 1.(USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MRAČ
konaného dne 29. 10. 2018
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, František Fiala, Jiří Škramlík, Dana Jůzová, Mgr. Jiří Frantl,
Eva Krčilová, Mgr. Andrea Krchová, Mgr. Pavlína Žáková Ph.D., Jan Stegura, Miloš Pilát
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Dosavadní starosta František Zvolský přivítal všechny zastupitele a občany a zahájil ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce.
Starosta přítomným vysvětlil, že ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní
starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta pro podání
návrhu na neplatnost voleb je 10 dní a počíná běžet ode dne následujícího po vyhlášení platnosti voleb
Státní volební komisí. Letos konkrétně od 9. října. Dosavadní starosta musí po uplynutí 10ti denní lhůty zjistit
u příslušného krajského soudu, zda byl v obci podán návrh na neplatnost voleb. Návrh na neplatnost voleb
podán nebyl. Ustavující zasedání bylo svoláno po uplynutí uvedené lhůty tedy 19. října po 16 hodině.
Zasedání zastupitelstva se může konat v podstatě nejdříve osmý den od zveřejnění informace o době
a místě jeho konání a navrženém programu. Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu v Mrači. Současně byla informace zveřejněna způsobem umožňující dálkový
přístup, na elektronické úřední desce. Občané byli také informováni o konání zasedání SMS zprávou
infokanálu. Ustavující zasedání bylo tedy řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 a § 93 odst. 2 zákona
o obcích.
Dále starosta sdělil, že ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší
člen zastupitelstva obce, do doby než je zvolen nový starosta nebo místostarosta.
Zpráva o zvolení členů zastupitelstva obce Mrač
Předsedající přečetl jména členů zastupitelstva obce, kteří získali mandát ve volbách do zastupitelstev obcí
konaných dne 5. a 6. října 2018, a to za Sdružení nestraníků Mrač: Mgr. Jiří Frantl, František Zvolský, Eva
Krčilová, Pavel Škvor, František Fiala, Dana Jůzová, Jiří Škramlík
Za volební stranu Starostové a nezávislí: Jan Stegura, Mgr. Andrea Krchová, Mgr. Pavlína Žáková a Miloš
Pilát
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající přítomné seznámil, že dalším krokem je složení slibu členů zastupitelstva obce a upozornil, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Následně přečetl slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Mrač a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
listinu prokazující složení slibu. K tomuto kroku vyzval postupně jednotlivé členy zastupitelstva.
Předsedající sdělil, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Na zasedání bylo přítomno všech 11 členů, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Dále přistoupil k projednání programu zasedání a navrhl ke schválení následující program ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce:
Navržený program zasedání
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2) Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
3) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4) Volba starosty
5) Volba místostarosty
6) Diskuze
7) Závěr
1. Předsedající se po přednesení návrhu programu 1. zasedání ZO zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo
zda chce program doplnit.
Předsedající se zeptal, kdo souhlasí s doplněním programu. Paní Žáková vznesla dotaz na určování
způsobu termínů zasedání a jakým způsobem budou informováni jednotliví zastupitelé. Předsedající sdělil,
že další termín zasedání je naplánován na 19.11.2018, na kterém bude domluven další způsob stanovení
termínů jednotlivých zasedání.
Nikdo další nenavrhl doplnění programu, a proto předsedající přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro Návrh programu zasedání byl schválen.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Danu Jůzovou a Jiřího Škramlíka a zapisovatelku Petru Slancovou.
Poté se zeptal, zda má někdo jiný návrh. Předsedající na dotaz zastupitelky Pavlíny Žákové, zda je tento
návrh jen pro ustavující zasedání, odpověděl, že ano. Jelikož nikdo nevznesl jiný návrh, přečetl předsedající
návrh usnesení a nechal hlasovat.
11 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 1-1/2018 Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Danu Jůzovou a Jiřího Škramlíka
a zapisovatelku Petru Slancovou.

3. Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Předsedající navrhl způsob výkonu funkce starosty pro příští volební období, jak bylo prováděno doposud
tzn., že starosta bude pro výkon funkce uvolněný, dále bude volen jeden místostarosta, který bude pro výkon
funkce neuvolněný.
Zeptal se, zda chce někdo sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto přečetl návrh
usnesení a přistoupil k hlasování.
11 hlasů pro Návrh byl schválen
Usnesení č. 2-1/2018 Zastupitelstvo obce Mrač v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí zastupitelstvo schválit.
Následně se předsedající zeptal, zda chce někdo sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo,
předsedající proto přistoupil k dalšímu bodu programu.

5. Volba starosty
Předsedající sdělil, že bývá obvyklé, že první návrh podává vítězná strana či sdružení.
Zastupitel Mgr. Frantl za Sdružení nestraníků Mrač navrhl, aby v následujícím volebním období pokračoval
ve funkci starosty obce František Zvolský.
Zastupitel M. Pilát za volební stranu Starostové a nezávislí navrhl na tuto funkci Mgr. Jiřího Frantla.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Nikdo tuto
možnost nevyužil.
Předsedající přistoupil k hlasování o prvním návrhu.
7 hlasů pro, 4 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 3-1/2018 Starostou obce byl zvolen FRANTIŠEK ZVOLSKÝ.
Ve vedení schůze dále pokračoval zvolený starosta.
6. Volba místostarosty
Starosta za Sdružení nestraníků Mrač navrhl, aby funkci místostarosty vykonával Pavel Škvor. Zastupitelka
Mgr. Žáková navrhla za volební stranu Starostové a nezávislí Mgr. Krchovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Tuto možnost
nikdo nevyužil.
Starosta přistoupil k hlasování o prvním návrhu.
6 hlasů pro, 5 zdržel se Návrh byl schválen
Usnesení č. 4-1/2018 Místostarostou obce byl zvolen PAVEL ŠKVOR.
Starosta poblahopřál nově zvolenému místostarostovi a konstatoval, že další organizační záležitosti budou
projednány na zasedání zastupitelstva obce v pondělí dne 19.11.2018, v 19:30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
7. Diskuze
Starosta se zeptal, zda se chce někdo ze zastupitelů nebo občanů v rámci zasedání vyjádřit.
Do diskuze se přihlásili občané, kteří se vyjádřili i vznášeli různé dotazy na nově zvolené zastupitele. Ve
volné diskuzi zastupitelé odpovídali na kladené otázky, které se týkaly: plnění slibů z předvolební kampaně,
aktivit v obci, pořízení betlému, aktivit fungujících sdružení a spolků v obci, o již fungujícím rozvozu obědů
občanům, likvidaci odpadů v obci (třídění odpadu, psí exkrementy), bezpečnosti chodců na komunikacích
v obci, ochraně přírody, důvodech odstranění herních prvků v Podmračí. Připomínka byla k nízké účasti
veřejnosti na zasedáních zastupitelstev obce v předchozím období. Zastupitelka A. K. vznesla požadavek na
bod do dalšího zasedání, na vydávání Zpravodaje.
Někteří občané poděkovali zastupitelům za vykonanou práci v předchozích volebních obdobích.
8. Závěr
Starosta poděkoval za důvěru všem voličům a zastupitelům a také všem za účast a ve 20:50 hodin ukončil
ustavující zasedání Zastupitelstva obce Mrač.

František Zvolský
starosta obce

