ZÁPIS
ze schůze Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 31.10.2014 v 19.00 hodin
v místnosti obecního úřadu
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Jiří DRNEK, Martin HANUŠ, Karel
LUKÁŠ, Martin LUKÁŠ, Josef VONÁŠEK, Štěpánka VONÁŠKOVÁ, Jan RÁŽ
Prezenční listina, viz příloha tohoto zápisu.
Omluven/a/:
Hosté:
Počet členů zastupitelstva celkem:
9 Přítomno: 9
Zastupitelstvo je usnášení schopné. K schválení usnesení je nutná nadpoloviční většina
z celkového počtu zastupitelů, tedy 5.
Program jednání:
1. Zahájení ustavující schůze zastupitelstva obce
2. Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce
4. Schválení programu ustavující schůze
5. Určení ověřovatelů zápisu
6. Určení zapisovatele
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty
9. Volba předsedy finančního výboru
10. Volba předsedy kontrolního výboru
11. Volba předsedů dalších výborů
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO
13. Diskuse
1. Dosavadní starosta obce, Karel Lukáš, přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce
a zahájil ustavující schůzi Zastupitelstva obce Kocelovice
2. Nově zvoleným členům zastupitelstva bylo předáno „Osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva". Každý člen zastupitelstva stvrdil převzetí podpisem. Potvrzení o převzetí,
viz příloha zápisu.
3. Dosavadní starosta obce, Karel Lukáš, přečetl znění slibu člena zastupitelstva obce.
„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". Každý nově zvolený člen zastupitelstva potvrdil složení slibu slovem „Slibuji" a
podpisem slibu. Složení a podepsání slibu, viz příloha tohoto zápisu.
4. Ověřovateli zápisu byli určeni Josef Vonášek a Bohuslava Antonyová
5. Zapisovatelem byl určen Karel Lukáš
6. Přítomní členové zastupitelstva obce přistoupili k volbě starosty. Bylo hlasováno o
návrhu: „Kdo je pro, aby volba starosty proběhla veřejně?"
Hlasováno: 9x PRO

Byl podán návrh, aby funkci starosty vykonával i nadále Karel Lukáš. O návrhu bylo následně
hlasováno: „Kdo je pro návrh, aby funkci starosty obce Kocelovice vykonával Karel Lukáš?"

Hlasováno: 9 x PRO
Ing. Karel Lukáš byl zvolen starostou obce Kocelovice.
7. Přítomní členové zastupitelstva obce přistoupili k volbě místostarosty. Bylo hlasováno
o návrhu: „Kdo je pro, aby volba starosty proběhla veřejně?"
Hlasováno: 9x PRO
Byl podán návrh, aby funkci místostarosty obce vykonával Jan Ráž. O návrhu bylo následně
hlasováno: „Kdo je pro návrh, aby funkci místostarosty obce Kocelovice vykonával Jan Ráž?"

Hlasováno: 9 x PRO
Jan Ráž byl zvolen místostarostou obce Kocelovice.
8. Přítomní členové zastupitelstva obce přistoupili k volbě předsedy finančního výboru. Byl
podán návrh, aby funkci předsedkyně finančního výboru vykonávala Štěpánka Vonášková.
O návrhu bylo hlasováno: „Kdo je pro, aby předsedkyní finančního výboru byla Štěpánka
Vonášková?"
Hlasováno: 9 x PRO
Ing. Štěpánka Vonášková byla zvolena předsedkyní finančního výboru.
9. Přítomní členové zastupitelstva obce přistoupili k volbě předsedy kontrolního výboru. Byl
podán návrh, aby funkci předsedy kontrolního výboru vykonával Václav Čadek O návrhu
bylo hlasováno: „Kdo je pro, aby předsedou kontrolního výboru byl Václav Čadek?"
Hlasováno: 9 x PRO
Václav Čadek byl zvolen předsedou kontrolního výboru.
10. Přítomní členové zastupitelstva obce přistoupili k volbě předsedů dalších výborů.
Bylo navrženo, aby předsedou výborů byli:
Výbor životního prostředí: Martin HANUŠ
Výbor zemědělský: Josef VONÁŠEK
Výbor kulturní: Martin LUKÁŠ
Výbor pro správu obecního majetku: Jiří DRNEK
Výbor pro komunikaci s občany: Bohuslava ANTONYOVÁ
Bylo hlasováno: „Kdo je pro návrh, aby jmenovaní byli předsedy uvedených výborů?"
Hlasováno: 9 x PRO
Návrh byl přijat. Další členové výborů do celkového počtu tří, budou schváleny na
příští schůzi.

11. Přítomní členové zastupitelstva obce vyslechli návrh na výši odměn za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Návrh odměňování vychází z nařízení vlády
číslo 459/2013 Sb.
Starosta 10.800,- Kč / měsíc ( hrubého )
Místostarosta 6.070,- Kč / měsíc ( hrubého )
Zastupitel, předseda výboru 1.080,- Kč / měsíc ( hrubého )
Následně bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro, aby starosta obce Kocelovice měl
odměnu ve výši 10.800,- Kč / měsíc (hrubého)?"
Hlasováno: 8 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE
Návrh byl přijat. Dále bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro, aby místostarosta
obce Kocelovice měl odměnu ve výši 6.070,- Kč / měsíc (hrubého)?"
Hlasováno: 9 x PRO
Návrh byl přijat. Dále bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro, aby zastupitelé,
předsedové výborů, měli odměnu ve výši 1.080,- Kč / měsíc (hrubého)?"
Hlasováno: 9 x PRO
Návrh byl přijat.
Odměny ve schválené výši budou zastupitelům vypláceny od 1.11.2014.
Hlasováno: 9 x PRO

12. Diskuse
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Ve 20.15 pak starosta obce schůzi ukončil.

v Kocelovicích dne: 31.10.2014
Zapsal: Ing. Karel Lukáš

Zápis ověřili: Josef Vonášek, Bohuslava Antonyová

