Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Postupice (ZO)
konaného dne 31.10.2018 od 17,00 hodin v zasedací síni
OÚ v Postupicích
Přítomni: Andr Jaroslav, Bc. Janata Michal, Jíšová Jana, Kahoun Jan, Malý Jiří, Půta
Miloslav, Ing. Sternberg Jiří, Šesták Václav, Ing. Vrňák Pavel
Ověřovatelé zápisu: Šesták Václav, Ing. Vrňák Pavel
Zapisovatel: Gruberová Hana
Hlasování: pro – proti – zdržel se
k bodu 1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Postupice bylo zahájeno v 17,00 hodin dosavadním
starostou obce Miloslavem Půtou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze 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 do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 22.10. 2018, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Postupice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 23.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
k bodu 2 Zvolení mandátové, návrhové a volební komise
Návrh na složení mandátové komise: předseda - Ing. Pavel Vrňák
člen – Jan Kahoun
Hlasování : 8 – 0 – 1
Návrh na složení návrhové komise: předseda – Jana Jíšová
člen – Jiří Malý
Hlasování: 8 – 0 – 1

Návrh na složení volební komise: předseda – Bc. Michal Janata
člen – Jaroslav Andr
Hlasování: 7 – 0 – 2
Mandátová komise kontroluje předložená osvědčení a Ing. Pavel Vrňák
(předseda mandátové komise) čte ověřovací zprávu mandátové komise o
výsledcích voleb do Zastupitelstva obce Postupice konaných ve dnech 5. a 6. 10.
2018.
Hlasování: 9 – 0 – 0

k bodu 3 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 Postupice 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.

k bodu 4 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Václava Šestáka, Ing. Pavla Vrňáka
a zapisovatelem Hanu Gruberovou.

k bodu 5 Schválení dalšího programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

k bodu 6 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích,
aby jediný uvolněný člen zastupitelstva obce byl starosta, místostarosta a ostatní
členové zastupitelstva obce budou neuvolnění
Hlasování: 9 – 0 – 0
k bodu 7 volba starosty a místostarosty
Následuje volba starosty a místostarosty obce. Předsedající navrhuje provedení
tajné volby a vyzývá zástupce kandidátů volebních stran, aby přednesli své
návrhy kandidátů na funkci starosty a místostarosty.
Návrhy zástupců kandidátů volebních stran:
Za STAN - Ing. Pavel Vrňák - na funkci starosty Ing. Jiřího Sternberga
- na funkci místostarosty Janu Jíšovou
Za KDÚ – ČSL - Jaroslav Andr - na funkci starosty Ing. Jiřího Sternberga
- na funkci místostarosty Janu Jíšovou.
Následuje volba starosty:
Předseda volební komise Michal Janata rozdává členům ZO volební lístky a
zastupitelé jednotlivě přistupují k volební urně a vhazují do ní lístek se jménem
navrhovaného kandidáta na funkci starosty obce.
Volební komise sčítá hlasy a vyhlašuje výsledek voleb.
Starostou obce byl zvolen ing. Jiří Sternberg, který obdržel 8 hlasů.
1 hlas obdržel Miloslav Půta.
Následuje volba místostarosty:
Předseda volební komise Michal Janata rozdává členům ZO volební lístky a
zastupitelé jednotlivě přistupují k volební urně a vhazují do ní lístek se jménem
navrhovaného kandidáta na funkci místostarosty obce.
Místostarostou obce byla zvolena Jana Jíšová s celkovým počtem 9 hlasů.
Po volbě starosty a místostarosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání
(dále veden jako „předsedající“).
k bodu 8 - Zřízení finančního a kontrolního výboru
J. Sternberg přednesl návrh na složení finančního výboru:
Předseda – Michal Janata
Členové – Jan Kahoun
Miloslav Půta
Hlasování 9 – 0 – 0

J. Sternberg přednesl návrh na složení kontrolního výboru:
Předseda – Jiří Malý
Členové – Jaroslav Andr
Ing. Pavel Vrňák
Hlasování 9 – 0 – 0
k bodu 9 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve
stávající výši
místostarosta
předseda výboru
člen výboru
člen ZO bez dalších funkcí

16 500,- Kč
1 300,- Kč
1 060,- Kč
540,- Kč

Hlasování 9 – 0 – 0
K bodu 10 – Schválení výplaty odměny starostovi při skončení funkčního období
dle zákona o obcích 128/2000 Sb., § 75 odst. 1,2,7 ve znění účinném do 31.12.
2017
Předsedající navrhuje vyplacení odměny (odstupného) bývalému starostovi při
skončení funkčního období v 5ti měsíčních splátkách ve stejné výši. První splátka
bude vyplacena v listopadu 2018.
Hlasování 9 – 0 – 0
K bodu 11 – Jmenování zástupce obce do výboru svazku obcí CHOPOS
Předsedající informuje o nutnosti jmenovat zástupce obce do výboru svazku obcí
CHOPOS.
ZO jmenovalo jako zástupce obce do výboru svazku obcí CHOPOS na období
2018 – 2022 starostu a místostarostku obce.
Hlasování 9 – 0 – 0
Starosta děkuje za projevenou důvěru jak zastupitelům, tak veřejnosti a blahopřeje všem
zvoleným členům ZO. Vyzdvihuje dlouholetou činnost pana M. Půty ve vedení obce a
děkuje mu za jeho práci.

Diskuse: Ing. P. Forman – dotazuje se, zda má Ing. Sternberg nějakou vizi jako starosta
starosta: Nechce se odchylovat od vize, kterou zde začal p.
Půta, protože si myslí, že byla dobře stanovena
- požaduje informaci od kolika hodin se budou konat schůze ZO
starosta: myslí si, že není nutno dobu jednání ZO měnit, ale je
možno to se zastupiteli projednat

Starosta žádá návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení z ustavujícího zasedání.
Jana Jíšová čte návrh usnesení.
Hlasování 9 – 0 – 0

Jednání bylo ukončeno v 17 42 hod.

