Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Počítky
konaného dne 19. 10. 2022
Přítomni: všichni členové nově zvoleného zastupitelstva obce Počítky:
P. Hošek, J. Kříž, M. Machová, J. Padalíková, L. Sláma, M. Slámová, F. Šustr
Hosté: --Program:
1) Zahájení zasedání
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty obce
6) Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru
b) volba předsedy a členů finančního výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
d) volba předsedy a členů kulturního výboru
7) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
8) Schválení finančních příspěvků pro občany obce
9) Různé
K bodu 1: Zahájení zasedání
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18 hodin dosavadní starostkou obce Mgr.
Marcelou Slámovou (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Přesedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
07.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst.1 zákona o obcích byla na
úřední desce obecního úřadu Počítky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 11.10.2022 do 19.10.2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.
Předsedající dle prezenční listiny (příloha č. 1) konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (dle §92 odst.3 zákona o obcích).
K bodu 2: Složení slibu členů zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s §69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu přesedající upozornila, 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 přečetla slib stanovený v §69 odst.2 zákona o
obcích, a přítomní členové zastupitelstva složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou.
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K bodu 3: Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Petra Hoška a Janu Padalíkovou, zapisovatelem
Marcelu Slámovou. K návrhu nebyly přijaty připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Petra Hoška a Janu
Padalíkovou, zapisovatelem Marcelu Slámovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1 schváleno
K bodu 4: Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2 schváleno
K bodu 5: Volba starosty a místostarosty obce
a) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiný návrh nebyl
vznesen, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje volit pouze jednoho místostarostu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3 schváleno
b) Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Předsedající navrhuje, aby funkce starosty a místostarosty byly vykonávány jako dlouhodobě
neuvolněné (jako doposud). Jiný návrh nebyl vznesen, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce starosty a místostarosty byly
vykonávány jako dlouhodobě neuvolněné.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4 schváleno
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejným
hlasováním. Jiný návrh nebyl vznesen, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob hlasování.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 schváleno
Předsedající upozornila, že nejprve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení, bude volen místostarosta obce. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení kandidáta již nebude
v hlasování pokračováno.
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d) Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva František Šustr navrhuje zvolit Marcelu
Slámovou do funkce starostky obce. Marcela Slámová nevznesla námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí starostkou obce Marcelu Slámovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (M. Slámová)
Usnesení č. 6 schváleno
Po zvolení starostky pokračuje předsedající ve vedení zasedání coby nově zvolená starostka.
e) Volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Lukáš Sláma navrhuje zvolit Františka
Šustra do funkce místostarosty obce. František Šustr nevznesl námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Františka Šustra.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (F. Šustr)
Usnesení č. 7 schváleno
K bodu 6: Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru
Předsedající úvodem informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§117 odst.2 a
§84 odst.2 zákona o obcích), přečetla náplně činnosti jednotlivých útvarů. Výbory musí být
minimálně tříčlenné. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva obce i jiné osoby, pouze
předsedou musí být člen zastupitelstva. Členy výboru nemohou být starosta a místostarosta.
Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční, kontrolní a kulturní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finančního, kontrolního a kulturního
výboru. Výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 schváleno
b) volba předsedy a členů finančního výboru
FINANČNÍ VÝBOR
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Člen zastupitelstva František Šustr navrhuje zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Lukáše Slámu. Lukáš Sláma nevznesl námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Slámu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Sláma)
Usnesení č. 9 schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na dva členy finančního
výboru. Člen zastupitelstva Lukáš Sláma navrhuje zvolit Petra Hoška a Josefa Kříže členem
finančního výboru. Navrhovaní kandidáti nevznesli námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí člena finančního výboru Petra Hoška.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (P. Hošek)
Usnesení č. 10 schváleno
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí člena finančního výboru Josefa Kříže.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Kříž)
Usnesení č. 11 schváleno
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva František Šustr navrhuje zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Petra Hoška. Petr Hošek vznesl námitku. Člen zastupitelstva Martina
Machová navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Janu Padalíkovou. Jana
Padalíková vznesla námitku. Člen zastupitelstva Jana Padalíková navrhuje zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Josefa Kříže. Josef Kříž nevznesl námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Josefa Kříže.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Kříž)
Usnesení č. 12 schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na dva členy kontrolního
výboru. Člen zastupitelstva Jana Padalíková navrhuje zvolit Petra Hoška a Martinu Machovou
členem kontrolního výboru. Petr Hošek vznesl námitku. Martina Machová nevznesla námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru Martinu Machovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (M. Machová)
Usnesení č. 13 schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na jednoho člena
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Jana Padalíková navrhuje zvolit členem kontrolního
výboru Lukáše Slámu. Lukáš Sláma nevznesl námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo volí člena kontrolního výboru Lukáše Slámu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (L. Sláma)
Usnesení č. 14 schváleno
d) volba předsedy a členů kulturního výboru
KULTURNÍ VÝBOR
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního
výboru. Člen zastupitelstva Marcela Slámová navrhuje zvolit do funkce předsedy kulturního
výboru Janu Padalíkovou. Jana Padalíková nevznesla námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru Janu Padalíkovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Padalíková)
Usnesení č. 15 schváleno
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na dva členy kulturního výboru.
Člen zastupitelstva Marcela Slámová navrhuje zvolit Martinu Machovou a Hanu
Daďourkovou členem kulturního výboru. Přítomná Martina Machová nevznesla námitku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členy kulturního výboru Martinu Machovou a Mgr.
Hanu Daďourkovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (M. Machová)
Usnesení č. 16 schváleno
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K bodu 7: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce projednalo výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Po projednání navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v
souladu s §72 zákona o obcích a NV č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši 600 Kč, za výkon
funkce starosty 16.000 Kč a místostarosty 10.000 Kč hrubého.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 600 Kč, za výkon funkce starosty 16.000 Kč a za výkon funkce
místostarosty 10.000 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17 schváleno
K bodu 8: Schválení finančních příspěvků pro občany obce
Předsedající informovala zastupitele, že doposud byly vypláceny tyto příspěvky občanům:
narozeniny 70, 75, 80, 85, 90 a více
dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
občané starší 80 let a ZTP/P
500 Kč (výplata v prosinci)
nově narozené děti
2.000 Kč (výplata v prosinci)
děti do 6 let
2.000 Kč (výplata v prosinci)
děti předškoláci
2.000 Kč (výplata v červnu)
Předsedající vysvětlila důvod vyplácení příspěvků. Nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení finančních příspěvků občanům obce.
➢ narozeniny 70, 75, 80, 85, 90 a více dárkový poukaz v hodnotě 500Kč
➢ občané starší 80 let a ZTP/P
500 Kč (výplata v prosinci)
➢ nově narozené děti
2.000 Kč (výplata v prosinci)
➢ děti do 6 let
2.000 Kč (výplata v prosinci)
➢ děti předškoláci
2.000 Kč (výplata v červnu)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18 schváleno
K bodu 9: Různé
Starostka obce nastínila další provozní záležitosti, které budou projednány na příštím
zasedání.
Nejbližší plánované kulturní akce:
➢ drakiáda, termín: 28. 10. 2022 od 15:00 hodin
➢ řemeslný jarmark, termín 12. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin, KD Počítky
Jednání ukončeno ve 20:15 hod.
Termín dalšího zasedání ZO bude ve středu 16. 11. 2022 v 18 hodin
Zápis byl vyhotoven dne 22. 10. 2022
Zapisovatel: Mgr. Marcela Slámová

…........................................

Ověřovatelé: Petr Hošek

.............................................

Jana Padalíková

..............................................
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Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Slib členů zastupitelstva
Příloha č. 3 – Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
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