Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Josefův Důl
dne 31. 10. 2018, zahájeno v 17.00 hod

Přítomni: Olga Ferklová , Milan Klust, Radka Kittelová, Jan Miksa, MUDr. Karel Stuchlík,
Markéta Počekajlová, Jaromír Pondělík, Ing. Jaromír Poledňák, Ing. Jiří Slanař
Hosté :

zástupci veřejnosti

Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Ing. Jiří Slanař

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
7) Diskuse

Zápis:
1.

Zahájení a stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Dosavadní starosta obce Jan Miksa (dále jen „předsedající“) přivítal zastupitele obce
a hosty a zahájil ustavující zasedání.
Všem členům ZO bylo při prezenci předáno osvědčení o zvolení členem ZO podle §53 Z.
491/20001 Sb., o volbách do ZO.
Předsedající informoval přítomné o skutečnosti, že je přítomno všech 9 členů ZO z
celkového počtu 9 členů a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Předsedající navrhl jako ověřovatele p. Ing. Jaromíra Poledňáka a Ing. Jiřího Slanaře
a jako zapisovatelku p. Boženu Kašparovou.

2.
Složení slibu zastupitele
Předsedající vyzval přítomné členy ke složení slibu a zároveň upozornil, že odmítnutí
složení slibu nebo složení slibu s výhradou vede k zániku mandátu. Předsedající přečetl slib
stanovený Zákonem o obcích, § 69 odst.2 a poté vyzval jednotlivě členy ZO ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem do připravené listiny . Žádný člen ZO nesložil slib
s výhradou, ani neodmítl složit slib.
3.

Schválení
programu
Předsedající seznámil členy ZO s navrženým programem v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce OÚ, elektronickou úřední deskou a pozvánkami na ustavující zasedání
a požádal o připomínky k programu a následně o jeho schválení.

4.

Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů – předsedající navrhl, aby ve volebním období 2018-2022
byl volen pouze jeden místostarosta. Nikdo nevznesl protinávrh.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
- Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná. Jiný návrh
nebyl podán.
- Předsedající navrhl, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná. Jiný
návrh nebyl podán.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty – předsedající navrhl volbu veřejně
hlasováním. Jiný návrh nebyl podán.
d) Volba starosty – předsedající vyzval přítomné členy ZO k podání návrhů. Pan MUDr.
Karel Stuchlík navrhl Jana Miksu, paní Markéta Počekajlová navrhla pana Ing. Jaromíra
Poledňáka, Další návrhy nebyly podány.
e) Volba místostarosty – předsedající vyzval přítomné členy ZO k podání návrhů. Pan Jan
Miksa navrhl MUDr. Karla Stuchlíka. Další návrhy nebyly podány.

5.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající informoval o povinnosti ze zákona zřídit finanční a kontrolní výbor,
zastupitelstvo určuje počet členů výboru, musí mít nejméně 3 členy a počet členů musí být
lichý. Dále členy výboru nesmí být starosta, místostarosta a osoby zajišťující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu.
a) určení počtu členů výboru
Jan Miksa navrhl tříčlenné výbory, další návrhy nebyly podány.
b) volba předsedy finančního výboru
Jan Miksa navrhl paní Olgu Ferklovou, Markéta Počekajlová navrhla pana Ing. Jaromíra
Poledňáka. Jiný návrh nebyl podán.
c) volba předsedy kontrolního výboru
MUDr. Karel Stuchlík navrhl paní Markétu Počekajlovou, jiné návrhy nebyly podány.
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Volba členů obou výborů byla odložena na příští řádné zasedání ZO, aby bylo možné nové
členy komisí seznámit s prací ve výboru a zároveň získat souhlas s jejich navrhovanou
kandidaturou.

6.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
Předsedající seznámil přítomné s maximální výší měsíčních odměn zastupitelům obce dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění. Zároveň navrhl, aby byla odměna poskytována v max. výši
a to od 1..11. 2018.

7.

Diskuse
V diskusi vystoupil Ing. Jaromír Poledňák s informací o lyžařském vleku Bukovka
a o novém zájemci na provozování vleku. Dále vznesl dotaz a upozornil na možnost znovukonání
ČT Author Cupu v r. 2019 opět v Josefově Dole. Jako host vystoupil pan Ing. Jaroslav Morávek
a vysvětlil majetkovou situaci bývalých skláren a pozemků v okolí lyžařského vleku. Zastupitelka
paní Olga Ferklová vyzvala ostatní zastupitele k vzájemné spolupráci bez sporů a ve prospěch
a v zájmu obce. Z řad občanů bylo upozorněno na nezájem zastupitelstva, co se týká investic
do okrajových částí obce jako je Antonínov a Dolní Maxov (oprava místní komunikace,
plynofikace, dále zastřešení míst pro kontejnery na tříděný odpad). Jan Miksa a MUDr. Karel
Stuchlík informovali nových možnostech výstavby parkovacích ploch.

Ustavující zasedání bylo ukončeno v 17,50 hod.

starosta
Jan Miksa

místostarosta
MUDr. Karel Stuchlík

Ověřovatelé:

Ing. Jaromír
Poledňák

Ing. Jiří Slanař

Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Josefův Důl konaného dne 31. 10. 2018

Pro / Proti / Zdržel se

ZO schvaluje:
77/2018
78/2018
79/2018
80/2018

Program ustavujícího zastupitelstva
9:0:0
Pro volební období 2018-2022 jednoho místostarostu
9:0:0
Funkci starosty obce pro volební období 2018-2022 jako uvolněnou
9:0:0
Funkci místostarosty obce pro volební období 2018-2022 jako
neuvolněnou
9:0:0
Do funkce starosty obce pana Jana Miksu
6:3:0
Do funkce místostarosty obce MUDr. Karla Stuchlíka
9:0:0
Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory jako tříčlenné
9:0:0
Předsedou finančního výboru paní Olgu Ferklovou
6:3:0
Předsedou kontrolního výboru paní Markétu Počekajlovou
8:0:1
Odklad volby členů finančního a kontrolního výboru na příští řádné
zastupitelstvo
9:0:0
V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 24.814,- Kč měsíčně.9:0:0
V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce člena zastupitelstva obce, který je zároveň předsedou
výboru ve výši 4.136,- Kč měsíčně.
V souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 1.379,- Kč
měsíčně.
9:0:0
Poskytování odměn členům zastupitelstva od 1. 11. 2018
9:0:0

81/2018
82/2018
83/2018
84/2018
85/2018
86/2018
87/2018
88/2018

89/2018

Příští řádné zasedání se koná 12. 11. 2018 od 18,00 hod. v budově radnice.

starosta
Jan Miksa

místostarosta
MUDr. Karel Stuchlík

Ověřovatelé :

Ing. Jaromír Poledňák
Vyvěšeno:
Sejmuto :

Ing. Jiří Slanař

