OÚ/728/2018

Obec Staré Město
Zastupitelstvo obce Staré Město

Zápis
z ustanovujícího zasedání
Zastupitelstva obce Staré Město, konaného dne 01. 11. 2018
Přítomno: 8. členů ZO

1.

Zahájení

(Mikulec)

Zasedání Zastupitelstva obce Staré Město (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16.30 hodin p.
Josefem Mikulcem (dále jako „předsedající“).
Starosta obce při zahájení zasedání ZO informoval všechny přítomné, že z tohoto zasedání je pořizovaný
zvukový i obrazový záznam pro potřeby obecního úřadu.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Staré Město zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 24. 10. 2018 doposud. Současně je zveřejněna na i v el. podobě na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Složení slibu Zastupitelstva obce a podepsání slibu

(Mikulec)

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona 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 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 a jejich 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 2).
3.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

(Mikulec)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město určuje za zapisovatele zápisu p. Radku Trňákovou, ověřovatelé
zápisu Bc. Daniela Maršálka a p. Konráda Niesnera.
Zdůvodnění :
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 95 odst. 1. se o průběhu zasedání zastupitelstva obce
pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta, zapisovatel a určení ověřovatelé.
Diskuse:
Předsedající navrhl určit zapisovatelem p. Radku Trňákovou, ověřovateli zápisu Bc. Daniela Maršálka a p.
Konráda Niesnera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

1/7

Hlasování:

4.

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

Schválení programu

(Mikulec)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje program ustanovujícího zasedání v předloženém znění.
Zdůvodnění :
Před zahájením jednání je nutné schválit program zasedání zastupitelstva obce.
Diskuse:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu.
Hlasování:

5.

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

Stanovení počtu zástupců starosty

proti

zdržel se

(Mikulec)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje 1 neuvolněného místostarostu obce.
Zdůvodnění :
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 84, odst. 2, písm.l) stanovuje zastupitelstvo obce počet
radních.
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Diskuse:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu tak, jak tomu bylo doposud. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Hlasování:

6.

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty

(Mikulec)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město schvaluje volbu starosty a místostarosty obce aklamaci.
Zdůvodnění :
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty aklamaci. Změnu hlasování musí
schválit zastupitelstvo.
Diskuse:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným
hlasováním (aklamaci). Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu hlasování.
Hlasování:

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se
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7.

Volba starosty obce

(Mikulec )

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město volí starostou obce Staré Město p. Mgr. Bc. Jiřího Roška, nar. 04. 04.
1972, trvale bytem Skotňa 70, Staré Město, okr. Frýdek-Místek.
Zdůvodnění :
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000Sb, § 84, odst. 2, písm.m) volí zastupitelstvo obce starostu
obce.
Diskuse:
V návrhu byli do funkce starosty obce navrženi tito kandidáti:
Předsedající konstatoval, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou kandidáti
navržení, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy. Bc. Daniel Maršálek navrhl za SNK zvolit do funkce starosty obce Mgr. Bc, Jiřího Roška.
Hlasování o návrhu Bc.Daniela Maršálka zvolit do funkce starosty obce Mgr. Bc. Jiřího Roška.
Hlasování:

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

Do funkce starosty obce byl zvolen Mgr. Bc. Jiří Roško.
Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále jen jako „předsedající“).
8.

Volba místostarosty obce

(Mgr. Bc. Jiří Roško)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město volí neuvolněného místostarostu obce p. Mgr. Petra Bílka, nar. 29. 08.
1972, trvale bytem Skotňa 77, Staré Město, okr. Frýdek-Místek.
Zdůvodnění :
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000Sb, § 84, odst. 2, písm.l) volí zastupitelstvo obce místostarostu
obce.
Diskuse:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující
návrhy. Starosta obce Mgr. Bc. Jiří Roško navrhl za SNK zvolit do funkce místostarosty p. Mgr. Petra Bílka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
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Hlasování:

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

Místostarostou obce byl zvolen Mgr. Petr Bílek.
9.

Určení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZO

( starosta obce)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město v souladu s § 84 odstavce 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen Zastupitelstva obce Staré Město Mgr.Bc. Jiří Roško, nar. 04. 04.
1972, trvale bytem Skotňa 70, Staré Město, okr. Frýdek-Místek vykonávat takto:
 Od zvolení do funkce starosty obce do 31. 12. 2018 jako neuvolněný,
 Od 1. ledna 2019 jako uvolněný.
Zdůvodnění :
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb, § 84, odst. 2, písm.k) stanovuje Zastupitelstvo obce počet
uvolněných členů zastupitelstva obce.
Diskuse:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána od doby zvolení do 31. 12. 2018 jako funkce
neuvolněná z důvodů plnění služebních povinnosti v současném zaměstnání a od 1. ledna 2019 jako
uvolněný starosta obce. .
Hlasování:

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
7
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

zdržel

1
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10.

Zvolení předsedů výborů OÚ

(starosta obce)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město
1. zřizuje
 finanční výbor
 kontrolní výbor
2. volí do funkce:
 předsedy finančního výboru p. Libora Fukalu, trvale bytem Staré Město, U Lávek 329,
 členy finančního výboru p. Josefa Mikulce, trvale bytem Staré Město, Jamnická 430, a Ing.
Věru Koloničnou, trvale bytem Staré Město, Skotňa 426,
 předsedu kontrolního výboru p. Konráda Niesnera, trvale bytem Staré Město, Pode Břehy
384,
 členy kontrolního výboru Bc. Daniela Maršálka, trvale bytem Staré Město, Pode Břehy 262, a
Ing. Martina Fuska, trvale bytem Staré Město, Pod Hůrkama 465.
Zdůvodnění :
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb, § 84 odst.2, písm.o, Zastupitelstvo obce volí předsedy
výboru a komisí obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy
člen zastupitelstva obce.
Diskuse:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční
období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Hlasování o původním návrhu:
Hlasování:

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

Původní návrh byl schválený.
11.

Stanovení odměny starostovi a místostarostovi obce

(starosta obce)

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo obce Staré Město v souladu s § 72 zákona o obcích stanoví:
1. odměnu po dobu výkonu funkce starosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce tj. od
doby zvolení do 31. 12. 2018 ve výši 20.000,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce starosty obce,
2. odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
7.000,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Zdůvodnění :
Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce stanovuje souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,
zastupitelstvo obce.
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Diskuse:
Předsedající sdělil, že v minulém volebním období činila odměna místostarosty 7.000,--Kč. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Hlasování:

pro
NEZÁVISLÍ
Mgr. Bc. Roško Jiří
pro
Mgr. Mazurová Barbora
pro
Mgr. Petr Bílek
pro
Bc. Daniel Maršálek
pro
Niesner Konrád
pro
KDÚ-ČSL
Fukala Libor
pro
ČSSD
Jaromír Kaňok
pro
LEPŠÍ ST. MĚSTO
Marek Pohl
pro
Hrabec Vladislav
omluven
8
Celkem
Návrh usnesení byl schválen

proti

zdržel se

*
*
*
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva po diskuzi s občany v 17:00 hod.
*
*
*
Přílohy k zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustanovujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne 01. listopadu 2018
Zapsal:

Radka T r ň á k o v á

.....................................dne 01. listopadu 2018

Ověřili:

Bc Daniel M a r š á l e k

.....................................dne 01. listopadu 2018

Konrád N i e s n e r

.....................................dne 01. listopadu 2018

Mgr. Bc. Jiří R o š k o

.....................................dne 01. listopadu 2018

Starosta obce:
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