Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Veverské
Knínice, konané dne 8. 11. 2010, od 19:00 hod.
Zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice, bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadní
starostkou Evou Kokoliovou. Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce
Veverské Knínice 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, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování /lhůta uplynula dne 29. 10. 2010 v 16:00 hod., žádný návrh nebyl
podán/.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Starostka vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu .
Starostka přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích . Starostka vyzvala
jmenovitě přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem ztvrdili svůj slib. /Příloha č. 2/.Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Schválení programu
1/ Určení zapisovatele ustavujícího zasedání
2/ Určení ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání
3/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4/ Volby starosty
5/ Volba místostarosty
6/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b/ volba předsedy finančního výboru
c/ volba předsedy kontrolního výboru
7/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8/ Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program ustavující schůze.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schválené.

1/ Určení zapisovatele.
Starostka po uváženém rozhodnutí navrhla, aby byla zapisovatelkou dnešní ustavující schůze
paní Ludmila Cejnková. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí zapisovatelkou paní Ludmilu Cejnkovou
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schválené.
2/ Určení ověřovatelů
Starostka navrhla jako ověřovatele paní MUDr. Evu Lányovou a Mgr. Martina Hniličku.
K návrhu se přítomní nevyjádřili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu paní MUDr. Evu Lányovou a
pana Mgr. Martina Hniličku
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
3/ Starostka konstatovala pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, volba starosty a
místostarosty proběhne veřejným hlasováním. Vyzvala členy zastupitelstva přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejnou
volbou
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4/ Starostka upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno
k volbě místostarosty. Vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva paní Mgr. Irena Armutidisová navrhla pana Bc. Oldřicha Matyáše. Stanoviska
zastupitelů byly bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí starostou obce pana Bc. Oldřicha Matyáše.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdržel se 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty pana Bc. Oldřicha Matyáše a to: od 8. 11. 2010 do
30. 11. 2010 bude funkci starosty vykonávat jako neuvolněný. Od 1. 12. 2010 bude ve funkci
starosty jako uvolněný.
Starostka pogratulovala novému starostovi ke zvolení a předla mu vedení zasedání k dalšímu
projednávání programu.
Zvolený starosta poděkoval za podporu ve volbách a členům zastupitelstva za zvolení do
funkce starosty obce. Dále poděkoval dosavadní starostce, paní Evě Kokoliové za výkon této
funkce a popřál ji hodně úspěchu v její činnosti.
5/ Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen
zastupitelstva Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. navrhl zvolit do funkce místostarostky paní Ing.
Ludmilu Kačerovskou. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí místostarostou paní Ing. Ludmilu Kačerovskou.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta upozornil, že funkční období finančního a kontrolního výboru předchozího
zastupitelstva zaniklo a je povinnosti dle ustanovení § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l)
zákona o obcích zřídit finanční a kontrolní výbor .
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119
odst. 1 zákona o obcích).

a) Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít podle předběžné dohody členů zastupitelstva pět členů.
Jiný návrh podán nebyl.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: Pro .....9......... Proti ........0........ Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

b) Volba předsedy finančního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru.
Člen zastupitelstva Vítězslav Carda navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana
Zdeňka Zounka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí předsedou finančního výboru pana Zdeňka
Zounka.
Výsledek hlasování: Pro ......9........ Proti ..........0...... Zdrželi se .........0.......
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva Karel Marek navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru paní MUDr. Evu Lányovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí předsedou kontrolního výboru paní MUDr. Evu
Lányovou.
Výsledek hlasování: Pro .......9....... Proti ..........0...... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Starosta uvedl, že pro nedostatek kandidátů členové finančního a kontrolního výboru budou
volení na příštím zasedání zastupitelstva. Členové zastupitelstva navrhnou kandidáty z řad
občanů naší obce s ekonomickým a právnickým vzděláním.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru
z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: Pro...........9......... Proti...........0....... Zdrželi se.........0..........
Usnesení č.10 bylo schváleno.

7/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Starosta oznámil, že závisí zcela na rozhodnutí obce, zda bude poskytovat měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva a za výkon funkcí. Obec tedy není povinna poskytovat
tyto odměny vůbec. Neuvolnění členové zastupitelstva se na předběžném jednání vyplácení
odměn vzdali .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice navrhuje, aby výkon funkcí místostarostky a
neuvolněných členů zastupitelstva by prozatím vykonáván bez poskytování odměn.
.
Výsledek hlasování: Pro .......9...... Proti ...........0..... Zdrželi se ..........0......
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
8/ Diskuse
1/ Paní Cardová Hana navrhla upravit vstup na místní hřbitov.
Starosta přislíbil, že zařídí úpravu vstupu na hřbitov pracovníky OÚ.
2/ Paní Cardová Hana upozornila na paní Mičkovou Martu, která je v současné době bez
bydliště.
Zastupitelstvem bylo přislíbeno, že se budou na situaci paní Marty Mičkové informovat.
3/ Pan Kokolia Vladimír navrhl zda by nebylo vhodné zpracovat seznam problémů a
připomínek občanů.
Zastupitelstvo přislíbilo zpracování seznamu.
4/ Paní Cardová Hana upozornila na výročí občanky Veverských Knínic paní Kozlíčkové Marie.
Starosta oznámil, že paní Kozlíčková Marie již není občankou Veverských Knínic, přesto by
bylo vhodné jako dlouholeté občance ji k jejímu životnímu jubileu popřát.
5/ Pan Šanca Jan upozornil na špatně fungující rozhlas.
Zastupitelstvo přislíbilo případnou opravu.
6/ Pan Zdeněk Kříž upozornil na nefunkční světla u MŠ.
Bude prošetřeno.
7/Pan Sedlák Vlastimil se dotázal jaká je plánovaná úprava návsi.
Starosta informoval o existenci projektu, jehož použitelnost bude prověřena.
8/ Pan Šanca Jan se dotázal zda se bude každé veřejné zasedání vyhlašovat místním
rozhlasem.
Starosta přislíbil vyhlášení místním rozhlasem každého veřejného zasedání dále bude
zveřejněno na úřední tabuli a na elektronické úřední desce 7 dní předem.Dále byla
nabídnuta možnost zasílání zpráv sms a e-mailem.
9/ Pan Zdeněk Bém a pan Oldřich Bém navrhli obnovit tradici a uspořádat mikulášskou
nadílku znovu v místní sokolovně.
Zastupitelstvo návrh projedná.

***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v ......20:30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne:15. 11. 2010
Zapisovatel:Ludmila Cejnková
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.....................................................................dne ...........................................
Starosta: .....................................................dne ..................................................

