
Zápis a Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Úherce ze dne
31.10.2018

termín:           31.10.2018 v 17.00 hodin

místo: Obecní úřad Úherce

přítomni: dle prezenční listiny

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Úherce:

1. Zahájení a přivítání přítomných

2. Ověření účasti členů zastupitelstva, ověření platnosti voleb

3. Schválení programu zasedání

4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

5. Složení slibu členů zastupitelstva

6. Stanovení způsobu volby orgánů obce

7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

8. Volba starosty

9. Předání řízení jednání starostovi obce

10. Volba místostarosty

11. Zřízení kontrolního a finančního výboru, příp. sociálně kulturního výboru, zvolení 
předsedů a členů výboru

12. Stanovení výše odměn starostovi, místostarostovi, členům zastupitelstva

13. Jednací řád zastupitelstva

14. Diskuze

15. Usnesení zastupitelstva obce

16. Závěr



Průběh jednání:

jednání do jmenování starosty vede dlouholetá obyvatelka obce Úherce paní Dagmar
Bryndová

k     bodu 1:

» zahájení a přivítání přítomných provedla paní Dagmar Bryndová

k     bodu 2:

» dle prezenční listiny, předložením osvědčení jednotlivých členů zastupitelstva, vydaných
MěÚ Louny a předložením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce konstatovala,
že přítomných členů je 7 a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné

k     bodu č. 3:

» byl přečten program zasedání a zastupitelstvo vyzváno k jeho schválení
+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje program zasedání

k     bodu 4:

» zápisem  ze  zasedání  byla  pověřena  paní  Jana  Šípková,  ověřovateli  zápisu  pak  byli
navrženi Renata Lancová a Stanislav Zelinger

1.1.1.1.1.1.1.               + hlasování
o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO  schvaluje  zapisovatelku  Janu  Šípkovou  a  ověřovatele  zápisu  Renatu  Lancovou  a
Stanislava Zelingera.

k     bodu č. 5:

» Paní Bryndová vyzvala přítomné zastupitele  ke složení slibu,  kdy jim přečetla  slib a
zastupitelé postupně jeden po druhém tento slib složili



k     bodu č. 6:

» Paní Bryndová vyzvala přítomné zastupitele o stanovení způsobu volby orgánů obce,
kdy bylo navrženo veřejné hlasování a dala o tom hlasovat.

1.1.1.1.1.1.1.               + hlasování
o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schvaluje veřejné hlasování.

k     bodu č. 7:

» Bylo zjištěno, že všechny vykonávané funkce zastupitelstva budou neuvolněné

k     bodu č. 8

         Byla  zahájena  volba  starosty  obce,  kdy  paní  Bryndová  navrhla  paní  Zuzanu
Kubištíkovou, jako starostku obce a nechala o tomto hlasovat

                                                                                                        + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení:

ZO schválilo starostkou obce Zuzanu Kubištíkovou

k     bodu č. 9

     Po tomto předala paní Bryndová řízení zasedání starostce obce Zuzaně Kubištíkové

k     bodu č. 10:

      Starostka  obce  navrhla  jako místostarostu  pana  Lukáše  Hrabětu  a  nechala  o  tomto
hlasovat

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1



Usnesení:

ZO schválilo místostarostou obce Lukáše Hrabětu  

k     bodu č. 11:

      Starostka  obce  přítomné  zastupitele  vyzvala  ke  jmenování  předsedů  kontrolního  a
finančního výboru, kdy navrhla, jako předsedu kontrolního výboru pana Stanislava Zelingera,
předsedou finančního výboru paní Janu Šípkovou a zachování  sociálně-kulturního výboru,
kdy navrhla předsedu tohoto výboru paní  Dagmar  Bryndovou a nechala  jednotlivě o tom
hlasovat. 

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Zelingera 

 + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo předsedou finančního výboru paní Janu Šípkovou

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo zachování sociálně-kulturního výboru a předsedou jmenovalo paní Dagmar
Bryndovou

k     bodu č. 12:

     Starostka  obce  seznámila  přítomné  zastupitele  s dosavadní  výší  odměn,  které  byly
předchozím zastupitelům vypláceny, kdy jednotliví zastupitelé uvedli, aby se ve výši odměn
novým zastupitelům nedělaly žádné změny.  Z tohoto důvodu nechala  starostka hlasovat  o



výších odměn, kdy starostce náležela odměna ve výši 10.950,- Kč hrubého, místostarostovi
náležela odměna ve výši 2.500,- Kč hrubého a členům zastupitelstva náležela odměna ve výši
450,- Kč hrubého, jiné funkce v zastupitelstvu nebyly odměňovány

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo výši odměn, kdy starostce bude nadále náležet odměna ve výši 10.950,- Kč
hrubého,  místostarostovi  bude  náležet  odměna  ve  výši  2.500,-  Kč  hrubého  a  členům
zastupitelstva bude náležet odměna ve výši 450,- Kč hrubého, jiné funkce v zastupitelstvu
nebudou odměňovány

k     bodu č. 13:

     Starostka a místostarosta vypracují do příštího zasedání Jednací řád zastupitelstva

k     bodu č. 14:

     Starostka obce seznámila přítomné o možnosti  přihlášení se o dotaci na rekonstrukci
hasičské nádrže, která v současné době již není možná, ale podle dostupných informací by
měli vyhlásit podobné dotační tituly v roce 2019, kdy to samé by mohlo platit i na veřejné
osvětlení s tím, zda se o tyto dotační tituly má obec přihlásit. Dále přítomné informovala, že
by se k tomuto účelu musela najmout firma, která se tímto zabývá, aby nedošlo k chybě, která
by zapříčinila to, že bychom o dotaci přišli. K tomuto však potřebuje souhlas zastupitelstva,
aby bylo možné, hned jak dotační titul vyhlásí,  přihlásit se prostřednictvím firmy, která se
tímto  zabývá  o  tuto  dotaci.  Zastupitelé  souhlasili  s možností  ucházet  se  o  dotaci  na
rekonstrukci hasičské - vodní nádrže i na veřejné osvětlení, dali starostce možnost okamžitě
reagovat na dotační  tituly k tomuto vyhlášené,  kdy starostka je k tomuto vyzvala hlasovat
usnesením.

+ hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO  schválilo  starostce  okamžitě  reagovat  na  vyhlášené  dotační  tituly  a  vyvíjet  k tomu
potřebné  kroky,  které  by  vedly  k dotacím  na  rekonstrukci  hasičské  -  vodní  nádrže  a
veřejného osvětlení.



     Dále starostka vyzvala zastupitele o souhlas k samostatnému rozhodování o rozpočtových
změnách do výše 100.000,- Kč včetně a nechala o tom hlasovat 

 + hlasování o tom

Průběh hlasování:

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení:

ZO schválilo starostce samostatné rozhodování o rozpočtových změnách do výše 100.000,-
Kč včetně.

     Starostka obce uvedla, že do příštího zasedání společně s místostarostou a účetní obce
vypracují  střednědobý  výhled  rozpočtu  obce.  Informovala  o  provozních  hodinách  pro
veřejnost s tím, že tyto hodiny se nemění a budou každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.
Bylo dohodnuto, že příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 22.11.2018 v 17.00 hodin.

k     bodu č. 15:

     Starostka obce uvedla, že do příštího zasedání vypracuje usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce

k     bodu č. 16:

     Schůze byla ukončena.

Ukončení ustavujícího zasedání provedla starostka v 18.00 hodin.

V Úhercích dne  5.11.2018

Zapsala:          Jana Šípková                  ____________________

Zápis ověřili:          Renata Lancová   ____________________

         Stanislav Zelinger ____________________

                                                                       

         ………………………….          …………………………

    starostka - Zuzana Kubištíková                  místostarosta - Lukáš Hraběta




