
Z Á P I S   č. 48 
z ustavujícího zasedání ZO Pěčice, obecní hostinec 

sobota 2.11.2014 od 16.00hod. 
 

PROGRAM 

1. Zahájení,  

2. Předání osvědčení o zvolení  

3. Složení slibu členů zastupitelstva 

4. Volba starosty a místostarosty 

5. Zřízení výborů 

6.  Organizační záležitosti 

7. Usnesení 

8. Závěr 

 

 

1. Zahájení 
       a) Ustavující schůzi zahájil dosavadní starosta p.Rejmon. Přivítal přítomné kandidáty a   

           hosté. Nabídl předsedání ustavující schůze některému, z nově volených zastupitelů.   

           Této funkce se nikdo neujal a tak pokračoval starosta ve vedení tohoto zasedání.   

        b) seznámení s programem dnešního jednání, schválen beze změny 

        c) určení ověřovatelů zápisu – p.Pešta, sl.Barešová. 

 

     Usnesení U48.1. 

a) ZO Pěčice bere na vědomí informace ze zahájení jednání a stanovení 
ověřovatelů zápisu z jednání. 

 

 

2. Předání Osvědčení,  
3. Složení slibu 
    Tyto body programu byli spojeny a probíhali najednou.  

    Starosta připomněl zákonnou povinnost, že dle zákona skládají kandidáti povinný slib.     

    Dále upozornil, že odmítnutí složení slibu člena zast. nebo složení s výhradou má za   

    následek zánik mandátu. Pokud dojde k odstoupení člena zastupitelstva, nastupuje   

    náhradník.  

    Následovalo přečtení slibu. Novým členům zastupitelstva bylo předáno „Osvědčení o   

    zvolení“ a každý člen složil slib předepsaným způsobem. (příloha č.1) 

 

     Usnesení U48.3. 

b) ZO Pěčice bere na vědomí informace o předání osvědčení a složení slibu 
členů zastupitelstva obce Pěčice, které složilo předepsaný slib bez výhrad 
v plném počtu. 

 

4. Volba starosty a místostarosty 
     a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění. Bylo stanoveno a   

         odsouhlaseno, že všechny funkce budou vykonávány jako neuvolněné. 

     b) Volba starosty, domluveno že volba bude probíhat jako veřejná, do funkce starosty   

         navržen p. Kováč, schválen jednohlasně, funkci starosty přijal.  



 

c) Volba místostarosty, domluveno že volba bude probíhat jako veřejná, v jednání   

 navrženy sl. Barešová, p.Pavlíková, sl.Šedivá 

                Hlasování: sl. Barešová 1hlas,  p.Pavlíková 5hlasů,  sl.Šedivá 1 hlas  

                Místostarostkou zvolena p. Marie Pavíková, funkci místostarostky přijala. 

 

     Usnesení U48.4. 

a) ZO Pěčice schvaluje do funkce neuvolněného starosty obce Pěčice pana 
Lukáše Kovače. 

b) ZO Pěčice schvaluje do funkce neuvolněné místostarostky obce Pěčice paní 
Marii Pavlikovou. 
 

 

5. Zřízení výborů 
     Projednáno zřízení povinných výborů a volba předsedů. ZO seznámeno s organizací a   

     strukturou finančního a kontrolního výboru. Na dnešním jednání dojde k volbě předsedů a         

     na příštím budou doplněni členové. 

      Do funkce předsedy finančního výboru navržena sl. Šedivá,  

     Hlasování:  pro: 6   zdržel se: 1  proti: 0 

 

     Do funkce předsedy kontrolního výboru navržena sl. Barešová. 

Hlasování:  pro: 6   zdržel se: 1  proti: 0 

 

      Po provedeném hlasování oba předsedové  potvrzeny do funkcí. 

 

     Usnesení U48.5. 

a) ZO Pěčice schvaluje do funkce předsedy finančního výboru slečnu Kateřinu 
Šedivou. 

b) ZO Pěčice schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru slečnu Ivetu 
Barešovou. 
 

 

6. Organizační záležitosti 
   a) Seznámení s chodem OÚ a obce 

         Dosavadní starosta seznámil nové členy ZO s běžnou činností zastupitelů obce,  

       členěním orgánů a hlavním dokumentem, což je zákon 128/2000Sb., o obcích (obecní  

       zřízení), kde jsou stanoveny pravomoci starosty, zastupitelstva, OÚ a výborů. 

 

        Obecní úřad  => starosta, místostarosta, sekretář/ka,  + další 

              zaměstnanci =>hospodářka, uklizečka 

        Rada obce, náměstek, jednatel se nevolí   - zastává starosta 

        Razítka, vlajky, obecní znak  -způsoby a možnosti použití 

        Veřejná schůze - nejvyšší obecní orgán (nad starostou) 

 

   b) Další zasedání nového zastupitelstva 

       Dále nastínil přítomným, co bude potřeba projednat na dalším veřejném zasedání. 

       Jsou to např. Jednací řád, Odměny ZO + den, od kdy budou vypláceny odměny, 

       inventura, inventární komise, stanovení výše poplatku za odpad 2015, návrh plánu  



       činnosti ZO  2015  - rozpočet, rozpočtové opatření, rozpočtový výhled na 4roky atd. 

        

       Odstupující zastupitelstvo předává novému k 30.10. 2014  finnanční prostředky  

       v přibližné výši cca7 mil.Kč. 

 

     Usnesení U48.6. 

a) ZO Pěčice bere na vědomí informace o činností zastupitelů, chodem 
obecního úřadu a  řízení obce.  

b) ZO Pěčice bere na vědomí informaci o přibližné výši finančních prostředků 
obce Pěčice 
 

 

 

7. Usnesení  
     Přijatá usnesení uvedena u jednotlivých bodů jednání výše v zápise 

 

 

 

8. Závěr 
     Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál nově zvoleným zastupitelům mnoho   

     úspěchů v práci ve prospěch obce a ustavující schůzi ukončil v 18:00hod. 

 

 

 

V Pěčicích   1. listopadu 2014 

Zapsal: Rejmon Jaromír . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Ověřovatele zápisu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

Lukáš Kovač 

           starosta 

 

 


