Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne
27.10.2018
Přítomni:
a) členové zastupitelstva
Ing. Klabouch Vladislav, Vopeláková Emilie, Ing. Binder Miloslav, Poliček Jan,
Ing. Sladký Rostislav, Kovář Václav.
Omluven: Korytar Jan
b) občané - viz prezenční listina
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce Záblatí podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a změně některých zákonů v platném znění.
Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích konalo do 15 -ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost volební informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
obecního úřadu Záblatí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů.
Ustavující zasedání zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. § 91
odst.1. po domluvě s nejstarším zastupitelem, panem Ing. Rostislavem Sladkým řídil do
zvolení nového starosty, starosta odstupující - Ing. Vladislav Klabouch.
Před schválením programu proběhlo složení slibu členů zastupitelstva.
Ing. Vladislav Klabouch přečetl text zákonem předepsaného slibu.

„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.“
Poté šest členů zastupitelstva obce složilo slib slovem „slibuji“ a zároveň jej stvrdili
svými podpisy.
Slib člena zastupitelstva je součástí zápisu.
Po konstatování, že je přítomno šest nově zvolených zastupitelů a tudíž je obecní
zastupitelstvo usnášeníschopné seznámil předsedající zastupitele s návrhem programu.
Program ustavující schůze schválili zastupitelé šesti hlasy.
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Volba starosty obce
3. Volba místostarosty obce
4. Zřízení výborů zastupitelstva
5. Stanovení výše odměn zastupitelům
6. Závěr

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na návrh předsedajícího zasedání byla pěti hlasy (jeden se zdržel) určena zapisovatelem
Emilie Vopeláková, ověřovateli zápisu byli pěti hlasy zastupitelů (jeden se vždy zdržel)
určeni Ing. Rostislav Sladký a Ing. Miloslav Binder.
2. Volba starosty obce
a) projednání způsobu volby
Ing. Miloslav Binder předložil návrh na způsob provedení volby starosty –
veřejná volba.
hlasování pro 6
zdržel 0
proti 0
Všemi hlasy zastupitelů byla schválena veřejná volba.
b) návrh kandidátů na starostu obce
Na neuvolněného starostu obce byl zastupitelem Ing. Miloslavem Binderem navržen
Ing. Vladislav Klabouch. Jiné návrhy nebyly.
hlasování pro 5
zdržel 1
proti 0
Většinou pěti hlasy byl starostou obce Záblatí zvolen Ing. Vladislav Klabouch.
Usnesení č.1/0/2018
Zastupitelstvo obce Záblatí volí starostou obce Záblatí Ing. Vladislava Klaboucha.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.1 bylo schváleno.
3. Volba místostarosty obce
Volbu místostarosty obce provedl nově zvolený starosta obce Ing. Klabouch Vladislav.
a.) určení počtu místostarostů
Starosta navrhl jednoho neuvolněného místostarostu
hlasování pro 6
zdržel 0
proti 0
b.) projednání způsoby volby
Starosta navrhl veřejnou volbu.
hlasování pro 6
zdržel 0
Zastupiteli byla schválena veřejná volba.

proti 0

c.) volba místostarosty
Na neuvolněného místostarostu obce byla starostou obce Ing. Vladislavem Klabouchem
navržena Emilie Vopeláková. Jiné návrhy nebyly.
hlasování pro 5
zdržel 1
proti 0
Většinou pěti hlasy byla místostarostkou obce Záblatí zvolena Emilie Vopeláková.
Usnesení č.2/0/2018
Zastupitelstvo obce Záblatí volí místostarostkou obce Záblatí Emili Vopelákovou.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.2 bylo schváleno.

4. Zřízení výborů zastupitelstva
a.) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby oba výbory byly tříčlenné.
hlasování pro 6
zdržel 0
proti 0
b.) volba předsedy finančního výboru
Starosta obce navrhl, aby předsedou finančního výboru byl Ing. Miloslav Binder.
hlasování pro 6
zdržel 0
proti 0
Předsedou finančního výboru bude Ing. Miloslav Binder.
c.) volba předsedy kontrolního výboru
Pan starosta navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl Jan Poliček.
hlasování pro 6
zdržel 0
proti 0
Předsedou kontrolního výboru bude Jan Poliček.
d.) volba členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Záblatí odkládá volbu členů finančního a kontrolního výboru
z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
hlasování pro 6
zdržel 0
proti 0
Usnesení č.3/0/2018
Zastupitelstvo obce Záblatí volí předsedou finančního výboru Ing. Miloslava Bindera.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce Záblatí volí předsedou kontrolního výboru Jana Polička.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.3 bylo schváleno.
5. Stanovení výše odměny zastupitelům
° V souladu § 72, odst.2 zákona o obcích a nařízení č. 318/2017 Sb. o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků bylo starostou obce navrženo
poskytování odměny ve výši:
° neuvolněný starosta
24.593,- Kč
° neuvolněný místostarosta 19.000,- Kč
° neuvolnění zastupitelé obce 1.000,- Kč měsíčně
hlasování

pro 6

zdržel 0

proti 0

Usnesení č.4/0/2018
Zastupitelstvo obce Záblatí v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta………………. 24.593,- Kč
místostarosta …………19.000,- Kč
člen zastupitelstva……. 1.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.4 bylo schváleno.

6. Závěr
Na závěr zasedání starosta popřál nově zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů v další
činnosti a zasedání ukončil v 19, 25 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Sladký Rostislav

Ing. Miloslav Binder
Zapisovatel: Emilie Vopeláková
místostarostka
Ing. Vladislav Klabouch
starosta obce

