1. ustavující zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 5. listopadu 2018

ZÁPIS
Přítomni:
1. Mgr. Dagmar Havlová
2. Barbora Skrbková
3. Ing. Jolana Ondráčková
4. Bc. Aneta Šmídová
5. Vojtěch Halama

Zástupci veřejnosti: 0

1) Zahájení
1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Radčice bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce
z předchozího volebního období (2014-2018) Dagmar Havlovou. Podle prezenční listiny bylo zasedání
zastupitelstva obce usnášeníschopné. Starostka uvítala nově zvolené zastupitele a popřála všem
hodně štěstí v novém volebním období.

2) Složení slibu členů zastupitelstva
Slib členů zastupitelstva přednesla starostka obce Dagmar Havlová a k jeho složení postupně
přistoupili B. Skrbková, J. Ondráčková, A. Šmídová, V. Halama. Poté B. Skrbková vyzvala D. Havlovou
ke složení slibu.
Bylo konstatováno, že nikdo ze zastupitelů neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.

3) Určení ověřovatelů zápisu
Po kratší diskuzi bylo navrženo, aby zapisovatelkou byla určena Dagmar Havlová a ověřovateli zápisu
noví členové zastupitelstva Jolana Ondráčková a Vojtěch Halama.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje určit zapisovatelkou Mgr. Dagmar Havlovou a ověřovateli zápisu Jolanu
Ondráčkovou a Vojtěcha Halamu.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 01/2018 bylo schváleno.

4) Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem zasedání, který byl uveřejněn na úřední
desce, a doplnila některé body. Přítomní zastupitelé souhlasili.

1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Určení počtu místostarostů
6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
7. Určení pro které funkce budou členové zastupitelstva uvolněni
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty
10. Zřízení výborů obce
a. Určení počtu výborů
b. Určení počtu členů výborů
c. Volby předsedů výborů
d. Volby členů výborů
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva a zaměstnanců obce
12. Různé
13. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit program zasedání zastupitelstva v upraveném znění.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
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Usnesení č. 02/2018 bylo schváleno.

5) Určení počtu místostarostů
ZO v návaznosti na usnesení 3/14 předchozího zastupitelstva stanoví, že pro nové volební období
2018-2022 bude opět stanoven 1 místostarosta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje schválit zvolit 1 místostarostu.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 03/2018 bylo schváleno

6) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Po krátké diskuzi bylo jednomyslně odsouhlaseno hlasovat veřejně.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje schválit volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Usnesení č. 04/2018 bylo schváleno.
7) Určení pro které funkce budou členové zastupitelstva uvolněni
ZO po diskuzi navrhuje neuvolňovat členy zastupitelstva ve funkcích starosty a místostarosty.
Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit, že členové zastupitelstva ve funkcích starosty a místostarosty budou
dlouhodobě neuvolněni.
5 pro; 0 proti; 0 zdržel se

Usnesení č. 05/2018 bylo schváleno

8) Volba starosty
V tomto bodě programu si převzala slovo zastupitelka B. Skrbková, která, po diskuzi, opětovně
navrhla do funkce starostky obce Dagmar Havlovou.
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Návrh usnesení:
ZO navrhuje zvolit do funkce starostky obce Dagmar Havlovou.
4 pro; 0 proti; 1 zdržel se (DH)

Usnesení č. 06/2018 bylo schváleno

9) Volba místostarosty
Starostka navrhla do funkce místostarostky obce Barboru Skrbkovou a poděkovala za dosavadní
spolupráci.

Návrh usnesení:
ZO navrhuje zvolit do funkce místostarostky obce Barboru Skrbkovou.
4 pro; 0 proti; 1 zdržel se (BS)
Usnesení č. 07/2018 bylo schváleno

10) Zřízení výborů obce
ZO toto téma prodiskutovalo na přípravné schůzce v předstihu. Finanční výbor a Kontrolní výbor
budou zřízeny a ponechány tříčlenné. Po diskuzi a na návrh starostky bude nově zřízen Výbor pro
výstavbu a životní prostředí, který bude pětičlenný. Důvodem je umožnění zapojení více občanů do
řízené diskuze o chodu obce. Tento výbor bude mít pouze poradenskou funkci.
Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro výstavbu a životní prostředí
2. ZO navrhuje zvolit Finanční a Kontrolní výbor tříčlenný a Výbor pro výstavbu a životní prostředí
pětičlenný
3. ZO navrhuje zvolit Anetu Šmídovou předsedkyní Finančního výboru, Vojtěcha Halamu předsedou
Kontrolního výboru a Jolanu Ondráčkovou předsedkyní Výboru pro výstavbu a životní prostředí
4. ZO navrhuje odložit volby jednotlivých členů výboru do dalšího jednání zastupitelstva obce
5 pro; 0 proti;0 zdržel se
Usnesení č. 08/2018 bylo schváleno
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11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva a zaměstnanců obce
Starostka obce v předstihu představila vládní nařízení č. 318/2017 Sb. a informovala o diskuzi
v otázkách odměňování na setkání starostů ORP Železný Brod vč. jednání se zástupci obcí Loužnice,
Jílové u Držkova a Vlastiboř o otázkách nastavení odměňování pro další funkční období.
Návrh usnesení:
1. ZO navrhuje schválit 14 500 Kč hrubého pro funkci neuvolněného starosty obce, 7 500 Kč hrubého
pro funkci neuvolněného místostarosty obce a 1 500 Kč hrubého pro zastupitele ve funkcích předsedy
výboru obce
2. ZO navrhuje odložit hlasování o výši odměn pro zaměstnance obce do dalšího jednání
zastupitelstva obce
5 pro; 0 proti;0 zdržel se

Usnesení č. 09/2018 bylo schváleno

12. Různé
ZO bere na vědomí:
1) úspěšné oslavy 100 let vzniku republiky formou výstavy o naší obci a sponzorského přispění
Tělocvičné jednotě sokol Radčice při pořádání výroční taneční zábavy v sobotu 27.10.
2) návrh směnné smlouvy mezi obcí Radčice a občanem Frňkou

13. Diskuze
Další termín veřejného jednání zastupitelstva bylo stanoveno na pátek 23. listopadu 2018 v 17:00
hodin.
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:00 hod.
10. listopadu 2018 zapsala: Mgr. Dagmar Havlová
Ověřovatelé:
Ing. Jolana Ondráčková

Vojtěch Halama
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1. ustavující zasedání zastupitelstva obce Radčice
konaného dne 5. listopadu 2018

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Konstatuje, že slib složilo všech 5 zvolených zastupitelů obce bez výhrad

a
01/2018 určuje zapisovatelkou Mgr. Dagmar Havlovou a ověřovateli zápisu Ing. Jolanu Ondráčkovou
a Vojtěcha Halamu
02/2018 schvaluje program zasedání zastupitelstva v upraveném znění
03/2018 schvaluje zvolení jednoho místostarosty
04/2018 schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním
05/2018 schvaluje, že členové zastupitelstva ve funkcích starosty a místostarosty budou dlouhodobě
neuvolněni
06/2018 zvolilo starostkou obce Mgr. Dagmar Havlovou
07/2018 zvolilo místostarostkou obce Barboru Skrbkovou
08/2018 1. zřizuje Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro výstavbu a životní prostředí
2. zvolilo Finanční a Kontrolní výbor jako tříčlenný a Výbor pro výstavbu a životní prostředí
jako pětičlenný
3. zvolilo Bc. Anetu Šmídovou předsedkyní Finančního výboru, Vojtěcha Halamu předsedou
Kontrolního výboru a Ing. Jolanu Ondráčkovou předsedkyní Výboru pro výstavbu a životní
prostředí
4. odkládá volbu jednotlivých členů výborů do dalšího jednání zastupitelstva obce
09/2018 1. schvaluje 14 500 Kč hrubého pro funkci neuvolněného starosty obce, 7 500 Kč hrubého
pro funkci neuvolněného místostarosty obce a 1 500 Kč hrubého pro zastupitele ve
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funkcích předsedy výboru obce
2. odkládá hlasování o výši odměn pro zaměstnance obce do dalšího jednání zastupitelstva

Starostka:
Vyvěšeno: 13. listopadu 2018
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