ZÁPIS
ze 8. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne
1. října 2015 od 18 hodin v sále Kulturního domu v Soběchlebích čp. 123

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,05 hodin pověřeným členem Zastupitelstva obce Ing. Miloslavem Jančíkem (dále
jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Soběchleby zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.9. do 1.10.2015. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze poděkoval paní Pročkové, které nebyla lhostejná situace, která
nastala v posledních dnech okolo rezignace pana Dohnala na funkci starosty, rady
a zastupitele obce. A snažila se o vysvětlení zákona, který si vyhledala.
Jak dříve paní Pročková uvedla podle Zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č.
491/2001 Sb): § 55 čl.2, odst. b) mandát zaniká, kdy starosta podá rezignaci na zasedání
zastupitelstva obce.
Do půlnoci toho dne, kdy pan Jaromír Dohnal podal rezignaci, ještě platil jeho mandát,
a proto nemohla pani Složilová složit svůj slib.
Následujícího dne paní Daně Složilové, již vzniklo právo mandátu jako náhradníkovi za
odstoupeného člena ZO z kandidátky Soběchleby 2014-2018.
Předsedající schůze se zeptal paní Dany Složilové, zda bude chtít složit slib zastupitele
obce. Odpověď paní Složilové byla kladná.
Předsedající schůze upozornil, 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).
Předsedající schůze informoval, že složení slibu proběhne tak, že přečte slib stanovený
v § 69 odst. 2 zákona o obcích a paní Dana Složilová složí slib pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu. Předsedající schůze požádal všechny přítomné, aby při
skládání slibu povstali.
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 jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval paní
Danu Složilovou členku zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu.
Paní Dana Složilová neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Břetislava Kratochvíla, Bc. Andreu
Galasovou a zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby určuje ověřovateli zápisu Mgr. Břetislava Kratochvíla,
Bc. Andreu Galasovou a zapisovatelkou paní Karlu Nevyjelovou
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1. bylo schváleno.

3. Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající informoval o změně programu, týkající se bodu č. 4., kde je revokace
usnesení z posledního zastupitelstva.
V programu je toto pořadí o jeden bod posunut, takže se bude jednat o revokaci bodů
č. 4;5;6 a 7.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje následující program 8. zasedání
zastupitelstva obce:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3) Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva obce
4) Revokace usnesení č.4/7/15, 5/7/15, 6/7 /15 a 7/7/15 ze 7. Zasedání zastupitelstva obce
Soběchleby konaného dne 21.9.2015.
5) Volba starosty obce
6) Volba místostarosty obce
7) Volba předsedy finančního výboru
8) Volba člena kontrolního výboru

9)
10)
11)
12)

Různé
Diskuse
Usnesení - rekapitulace výsledků jednání z 8. zasedání ZO
Závěr

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Kučerová, p. Zapletal)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4.

Revokace usnesení č. 4/7/15, 5/7/15 ,6/7/15 a 7/7/15 ze 7. zasedání zastupitelstva
obce
Soběchleby konaného dne 21.9.2015
Předsedající informoval, že na posledním zasedání ZO došlo k pochybení, z toho důvodu
některá usnesení nemohla být schválena.
Jedná se především o:
Usnesení č.4/7/15 - Volba starosty
Usnesení č. 5/7/15 - Volba místostarosty
Usnesení č. 6 /7/15- Volba předsedy finančního výboru
Usnesení č. 7/7/15 - Volba člena kontrolního výboru
Kde ani v jednom případě nedošlo ke zvolení většinou zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby revokuje usnesení č. 4/7/15,5/7/15,6/7/15 a 7/7/15 ze
7. zasedání zastupitelstva obce Soběchleby konaného dne 21.9.2015
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Kučerová, p. Zapletal)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Poněvadž na dnešním zasedání bude volen nový starosta, místostarosta, předseda
finančního výboru a člen kontrolního výboru navrhl předsedající schůze, aby byla volba
veřejná a hlasování zvednutím ruky.
Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Soběchleby schvaluje veřejnou volbu a hlasovat se bude
zvednutím ruky.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Kučerová, p. Zapletal)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.

Volba starosty obce
Na základě písemné rezignace pana Jaromíra Dohnala vyzval, předsedající zastupitelstvo
o předkládání návrhů na kandidáta na funkci starosty obce.
Pan Zdenek Polcer navrhl do funkce starosty Ing. Miloslava Jančíka
Jelikož nikdo nevznesl jiný návrh, předsedající předložil návrh k hlasování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí starostou obce pana Ing. Miloslava Jančíka
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 2(Ing. Kučerová, p. Zapletal)

Pan Miloslav Jančík poděkoval všem za podporu.

6.

Místostarosta
Na základě písemné rezignace Ing. Miloslava Jančíka vyzval předsedající zastupitelstvo
o předkládání návrhů na kandidáta na funkci místostarosty obce.
Pan Miloslav Jančík navrhl do funkce místostarosty Mgr. Břetislava Kratochvíla.
Před volbou se předsedající dotázal navrženého kandidáta, zda souhlasí s kandidaturou.
Mgr. Břetislav Kratochvíl s kandidaturou na funkci místostarosty obce souhlasil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Mgr. Břetislava Kratochvíla.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 1(Ing. Kučerová), zdržel se 1 (p. Zapletal)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Předsedající pogratuloval panu Kratochvílovi ke zvolení do funkce místostarosty obce a
popřál mu hodně úspěchů.
7. Volba předsedy finančního výboru
Na základě písemné rezignace Mgr. Břetislava Kratochvíla vyzval předsedající
zastupitelstvo o předkládání návrhů na kandidáta na funkci předsedy finančního výboru
obce.
Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru zvolit paní Danu Složilovou.
Před volbou se předsedající dotázal navrženého kandidáta, zda souhlasí s kandidaturou.
Paní Dana Složilová s kandidaturou na funkci předsedy finančního výboru obce
souhlasila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedu finančního výboru paní Danu Složilovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení č.7 bylo schváleno.

Předsedající pogratuloval paní Daně Složilové ke zvolení do funkce předsedy finančního
výboru obce a popřál ji hodně úspěchů.

8. Volba člena kontrolního výboru
Na základě písemné rezignace Mgr. Davida Jordanova vyzval předsedající zastupitelstvo
o předkládání návrhů na kandidáta na funkci člena kontrolního výboru obce.
Ing. Miloslav Jančík navrhuje pana Petra Zelu.
Před volbou se předsedající dotázal navrženého kandidáta, zda souhlasí s kandidaturou.
Pan Petr Zela s kandidaturou na funkci člena kontrolního výboru obce, souhlasil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí člena kontrolního výboru pana Petra Zelu.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se (Ing. Kučerová)

Usnesení č.8. bylo schváleno.
Předsedající pogratuloval panu Zelovi ke zvolení do funkce člena kontrolního výboru obce
a popřál mu hodně úspěchů.
9. Různé
V bodě různé nezazněl žádný příspěvek.

10. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

11. Usnesení – rekapitulace výsledků jednání ze 8. zasedání ZO
Usnesení – rekapitulace výsledků jednání ze 8. zasedání ZO provedla paní Eva
Tomášková.

12. Závěr
Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru a těší se na spolupráci.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 18:25 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 8. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rekapitulace výsledků jednání ze 8. zasedání ZO
Zápis byl vyhotoven dne: 5.10.2015
Zapisovatelka:…………………………………
Ověřovatelé:

………………................. dne ...........................................
……………………........ dne ..........................................

Starosta:

......................................... dne ...........................................

