Zápis
z 1. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 29. 10. 2018
Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pittauer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá, Roman Michl

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Zahájení – předsedáním ustanovujícího zastupitelstva obce je pověřena dosavadní starostka obce, paní
Ludmila Ťápalová. Uvítala stávající i nové členy zastupitelstva obce na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
Vanov. Oznámila, že ustavující zasedání zastupitelstva obce je svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování, která uplynula 19.10.2018
v 16:00. V této lhůtě nebyl ke krajskému soudu v Brně návrh na neplatnost voleb nebo hlasování.
Zasedání zastupitelstva obce, ustavující i následná zasedání, se budou řídit příslušnými usneseními zákona o obcích
a jednacím řádem zastupitelstva obce Vanov.
- Přítomno je 7 členů zastupitelstva. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
2) Složení slibu členů ZO dle §69, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Předsedající Ludmila Ťápalová, vyzvala v souladu s ustanovením §69 odst. 2 zákona o obcích, přítomné členy
zastupitelstva obce ke složení slibu. Upozornila na skutečnost, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu dle ustanovení §55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající Ludmila Ťápalová přečetla slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o obcích a
poté vyzvala jednotlivé zastupitele, aby vystoupili před ostatní a složili slib pronesením slova „slibuji“ a potvrzením
slibu podpisem na společné listině, která bude součástí zápisu z ustavujícího zasedání (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3) Schválení programu
Ludmila Ťápalová upozornila na záměnu bodů oproti zveřejněnému programu zasedání – došlo k záměně
bodu č. 2 a 3 – tedy složení slibu členů ZO a schválení programu zasedání ZO. Správně je složení slibu a následně
schválení programu zasedání. Dále navrhla zařazení projednání výše odměn členů zastupitelstva obce na volební
období 2018 – 2022. Následně přednesla upravený program jednání a vyzvala přítomné k hlasování o návrhu
programu.
Program zasedání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
2) Složení slibu členů ZO dle §69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
3) Schválení programu
4) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
6) Volba starosty dle §91, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
7) Volba místostarosty dle §91, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
8) Zřízení finančního a kontrolního výboru dle §84, odst.2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
9) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
10) Rozprava
11) Souhrn přijatých usnesení
12) Závěr
UZ 1/1/2018
- Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

4) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Předsedající Ludmila Ťápalová jmenovala za ověřovatele zápisu Václava Pittauera a Romana Michla.
5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak, probíhá volba veřejným hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo obce. Současně navrhla veřejné hlasování dle jednacího
řádu zastupitelstva obce. Žádný z přítomných zastupitelů nepodal jiný návrh.
UZ 2/1/2018
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6) Volba starosty dle §91, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Předsedající Ludmila Ťápalová vyzvala zastupitele obce k předložení návrhů na kandidáty na pozici starosty
obce.
Daniela Salusová navrhla na funkci starosty paní Ludmilu Ťápalovou jako vítěze voleb. Ludmila Ťápalová
kandidaturu přijala. Předsedající zahájila hlasování.
UZ 3/1/2018
- Zastupitelstvo obce zvolilo Ludmilu Ťápalovou starostkou obce Vanov pro volební období 2018-2022.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7) Volba místostarosty dle §91, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Jednání zastupitelstva dále vede nově zvolená starostka, Ludmila Ťápalová. Starostka vyzvala členy
zastupitelstva k podávání návrhů kandidátů na funkci místostarosty.
Daniela Salusová navrhla na funkci místostarosty Václava Pittauera, jako druhého s nejvyšším počtem hlasů. Václav
Pittauer kandidaturu odmítl.
Starostka navrhla na funkci místostarosty Jaroslava Roda. Jaroslav Rod kandidaturu odmítl. Dále navrhla na funkci
místostarosty Jiřího Šimka. Jiří Šimek kandidaturu odmítl. Dále navrhla na funkci místostarosty Danielu Salusovou.
Daniela Salusová kandidaturu přijala. Předsedající zahájila hlasování.
UZ 4/1/2018
- Zastupitelstvo obce zvolilo Danielu Salusovou místostarostkou obce Vanov pro volební období 2018-2022.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8) Zřízení finančního a kontrolního výboru dle §84, odst.2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Předkladatel: Ludmila Ťápalová, starostka
Oznámila, že obec Vanov zřizuje v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění finanční a
kontrolní výbor. Předsedou výboru musí být dle zákona některý ze zastupitelů, členy jednotlivých výborů je možné
delegovat z řad občanů obce. Starostka navrhla složení výborů následovně:
Finanční výbor:
Předseda: Jaroslav Rod
Členové: Jiří Šimek, Bohumil Pátek
Kontrolní výbor:
Předseda: Václav Pittauer
Členové: Roman Michl, Martin Šmach

UZ 5/1/2018
- Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění finanční a
kontrolní výbor ve složení:

Finanční výbor:
Předseda: Jaroslav Rod
Členové: Jiří Šimek, Bohumil Pátek
Kontrolní výbor:
Předseda: Václav Pittauer
Členové: Roman Michl, Martin Šmach

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9) Projednání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Seznámila zastupitele s problematikou a způsobem stanovení výše oděny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
kterým se stanovují výše odměn pro členy zastupitelstev obcí. Přednesla návrh výše odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění od
1.1.2018. Návrh počítá se stejnou výší odměn jako jako v uplynulém volebním období.
UZ 6/1/2018
Zastupitelstvo obce Vanov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc ve výši:
- starosta - 40% z maximální částky uvolněného starosty stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- místostarosta - 50,7% z maximální částky stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- člen zastupitelstva - 54,8% z maximální částky stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- člen zastupitelstva / zvláštního orgánu obce - v maximální výši stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
Výše odměny bude zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů, a je stanovena s účinností od 29.10.2018.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10) Rozprava
Bez rozpravy.
11) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
12) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Ludmila Ťápalová
Konec: 20:10 hod.

Předáno k podpisům: 7. listopadu 2018

Václav Pittauer, v. r.
ověřovatel

Roman Michl, v. r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v. r.
starostka obce

Daniela Salusová, v. r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem
o zpracování osobních údajů.

