Obec Skoronice
Zastupitelstvo obce Skoronice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skoronice,
konaného dne 3. 11. 2014, od 17.00 hodin.
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání ustavujícího Zastupitelstva obce Skoronice bylo zahájeno v 17.00 hodin nejstarším členem
zastupitelstva obce Skoronice Janem Grombířem / dále jako „předsedající“/
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích / obecní zřízení /, v platném znění.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce OÚ Skoronice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10.2014.
Současně byla zveřejněna na „ elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce / příloha č. 1/
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva / z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva/,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné / § 92 odst. 3/ zákona o obcích/.
Předsedající zasedání ověřil platnost mandátů zvolených zastupitelů.
2.Složení slibu zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval 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 / § 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 přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Skoronice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „ slibuji“ a
podpisem na připraveném archu /příloha č. 2/
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3.Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelky
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Lukáše Plachého, zapisovatelkou: Marii
Řihákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu : Marek Vašíček a Lukáš Plachý ,
zapisovatelkou: Marie Řiháková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce Skoronice určuje ověřovatele zápisu: Marka Vašíčka a Lukáše Plachého.
Zapisovatelku: Marii Řihákovou.
Hlasování č. 1:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
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4. Schválení programu zasedání a jednání podle stávajícího jednacího a volebního řádu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Zahájení
Složení slibu nově zvolených zastupitelů
Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelky
Schválení programu zasedání a jednání podle stávajícího jednacího a volebního řádu
Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, kterou funkci budou členové zastupitelstva vykovávat jako dlouhodobě
uvolnění / §71 zákona o obcích/
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volby předsedy kontrolního výboru
Volba zástupců obce v mikroregionu Nový Dvůr
Volba zástupců obce v DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Diskuze a závěr

Hlasování č. 2:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
5. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
podány a proběhlo hlasování o návrhu.
Návrh usnesení č.3 :
Zastupitelstvo obce Skoronice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování č. 3: pro: 7 proti: 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

b) Určení, kterou funkci budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( § 71
zákona o obcích):
Dosavadní starosta Jan Grombíř dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Skoronice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování č. 4: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním .
Hlasování č. 5: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, bude přistoupeno
k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení navrženého kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
d)Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující
návrh: Člen zastupitelstva Marek Vašíček, navrhl zvolit do funkce starostky Ing. Marii Půčkovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům podat protinávrhy. Žádný protinávrh nebyl
podán.
Návrh usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce Skoronice volí starostkou Ing. Marii Půčkovou, nar. 27. 9.1963, bytem,
Skoronice 19.
Hlasování č. 6: pro : 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po svém zvolení převzala řízení zasedání starostka ing. Marie Půčková ( dále jako „předsedající“).
e)Volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Lukáš Plachý, navrhl zvolit do funkce místostarosty
Jana Grombíře. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům podat protinávrhy. Žádný
protinávrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Skoronice volí místostarostou Jana Grombíře, nar. 12. 9. 1951, bytem
Skoronice 78.
Hlasování č.7: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor ( § 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
3

výboru, který musí být lichý ( § 117 odst. 3 zákona o obcích ), přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy ( § 119 pdst. 1 zákona o obcích ). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva ( § 117 odst. 4
zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže zastávat starosta, místostarosta ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu ( § 119 odst. 12 zákona o obcích ).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Skoronice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování č. 8: pro: 7 proti : 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl
podán následující návrh: Člen zastupitelstva Jan Grombíř navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Marka Vašíčka. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Skoronice volí předsedou finančního výboru Marka Vašíčka, nar. 14. 11. 1971,
bytem Skoronice 108.
Hlasování č.9: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Jan Grombíř navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Lukáše Plachého. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení č.10:
Zastupitelstvo obce Skoronice volí předsedou kontrolního výboru Lukáše Plachého, nar. 12. 7.
1984, bytem Skoronice 45
Hlasování č. 10: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Předsedající navrhla, aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla odložena na příští
zasedání, které se uskuteční 12. 11. 2014.
Návrh usnesení č.11:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje, aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla
odložena na příští zasedání ZO Skoronice, které se uskuteční 12. 11. 2014.
Hlasování č. 11: pro: 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

7.Volba zástupců obce v mikroregionu Nový Dvůr
Předsedající navrhla, aby zástupci obce Skoronice v mikroregionu Nový Dvůr byli jako v předchozích
letech starosta a místostarosta. Návrh byl jednohlasně schválen.
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Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje zástupce v mikroregionu Nový Dvůr starostku Ing. Marii
Půčkovou a místostarostu Jana Grombíře.
Hlasování č. 12: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
8. Volba zástupců obce v DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Předsedající navrhla, aby zástupci obce Skoronice v DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš byli jako v předchozích letech starosta a místostarosta. Návrh byl jednohlasně schválen.
Návrh usnesení č.13:
Zastupitelstvo obce Skoronice schvaluje zástupce v DSO Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice,
Vlkoš starostku Ing. Marii Půčkovou a místostarostu Jana Grombíře.
Hlasování č. 13: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
7.Diskuze a závěr
Starostka Ing. Marie Půčková a člen zastupitelstva Marek Vašíček poděkovali bývalému starostovi
Janu Grombířovi a minulému zastupitelstvu za vykonanou práci. K poděkování končícímu starostovi
Janu Grombířovi za iniciativu a práci, kterou pro Skoronice udělal, se připojili i občané Vojtěch Klajba
a Marie Žůrková, Olga Hradilová za farnost a spolupráci s farní radou, Nicol Ingrová za skautský
oddíl.
Člen ZO Petr Holcman vyzval přítomné občany, aby se zúčastňovali zasedání ZO.
Místostarosta Jan Grombíř seznámil přítomné se statistikou zasedání minulého ZO Skoronice. Dále
pozval všechny přítomné na 1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se uskuteční 12. 11.
2014.
Na závěr starostka Ing. Marie Půčková poděkovala všem přítomným za účast a v 18,00 hodin ukončila
ustavující zasedání.

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: 6. 11. 2014
Zapisovatelka: Marie Řiháková

Ověřovatelé: Marek Vašíček
Lukáš Plachý

Ing. Marie Půčková
starostka
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