Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřelmov
konaného dne 5. 11. 2018 v 18.00 hod.
ve velkém sále Kulturního domu v Postřelmově.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce je přítomno 15 členů.
Zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet.
Návrhová komise ve složení: Ing. Alois Horák, Miroslava Vybíhalová, Mgr. Miroslav Šimák
předkládá zasedání zastupitelstva obce tento návrh na usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Program a jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřelmov.
pro: 15

zdrž: 0

proti: 0

schváleno

b) Členy návrhové komise ve složení: Ing. Alois Horák, Miroslava Vybíhalová, Mgr. Miroslav Šimák.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

c) Ověřovatele zápisu: Janu Sedláčkovou a Ing. Tomáše Černého.
pro: 15

proti: 0

d) Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřelmov.
pro: 15

proti: 0

zdrž: 0

schváleno

zdrž: 0

schváleno

e) Volební komisi ve složení: Josef Doubrava - předseda komise
Zdeněk Stryk - člen komise
Ing. Milan Jílek - člen komise
pro: 15

proti: 0

f) Tajné hlasování pro volby starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního výboru
a kontrolního výboru.
pro: 15

zdrž: 0

proti: 0

schváleno

2. Zastupitelstvo obce volí:
a) Starostou obce pana Ing. Jiřího Pumprly, bytem Postřelmov 1. máje č.p. 7.
Pro výkon funkce starosty obce je uvolněn.
platné hlasy: 14

neplatné hlasy: 1

zvolen

b) Místostarostou obce Mgr. Petra Hecla, bytem Postřelmov, U Mýta č.p.427,
Pro výkon funkce místostarosty obce je neuvolněn.
platné hlasy: 14

neplatné hlasy: 1

zvolen

c) Členy rady obce Postřelmov.
Pro výkon funkce člena rady obce jsou neuvolněni.
Jaroslava Nimrichtra, bytem Postřelmov, Brachtlova č.p. 571.
platné hlasy: 14

neplatné hlasy: 1

zvolen

Ing. Petra Vepřka, bytem Postřelmov, Luční č.p. 535.
platné hlasy: 12

neplatné hlasy: 3

zvolen

Ing. Lenku Vláčelovou, bytem Postřelmov Brachtlova č.p. 572.
platné hlasy: 12

neplatné hlasy: 3

zvolen

d) Předsedu finančního výboru Ing. Michala Sedláčka, bytem Postřelmov Brachtlova č.p. 661.
Pro výkon funkce předsedy finančního výboru je neuvolněn.
platné hlasy: 14

neplatné hlasy: 1

zvolen

e) Předsedu kontrolního výboru Vratislava Raka, bytem Postřelmov Ballonova č.p. 380.
Pro výkon funkce předsedy kontrolního výboru je neuvolněn.
platné hlasy: 14

neplatné hlasy: 1

zvolen

3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
ve znění platných předpisů s platností od 5.11.2018:
místostarosta obce
člen rady obce
předseda výboru
předseda komise
člen výboru a komise
člen zastupitelstva

13 000,-Kč
4 000,-Kč
2 800,-Kč
2 800,-Kč
2 500,-Kč
1 300,-Kč

Měsíční odměny se neuvolněným členům zastupitelstva obce za jejich funkce nesčítají. V případě
souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za nejvyšší
funkci.
pro: 15

zdrž: 0

proti: 0

schváleno

4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Předsedům finančního a kontrolního výboru předložit na příštím jednání zastupitelstva návrh na
složení finančního výboru a kontrolního výboru.
pro: 15

zdrž: 0

proti: 0
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schváleno

5. Zastupitelstvo obce na vědomí:
a) Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 17.12.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Postřelmov.
pro: 15

zdrž: 0

proti: 0

schváleno

b) První zasedání rady obce se bude konat dne 14.11.2018 v 15.30 hod. na Obecním úřadě Postřelmov
v kanceláři starosty obce.
pro: 15

zdrž: 0

proti: 0

schváleno

Závěr : Usnesení zastupitelstva obce včetně příloh bylo schváleno ve všech bodech.

………………………
místostarosta v.r.

………………………….
starosta v.r.

3

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.11.2018 – bod 1. a)

OBEC POSTŘELMOV
JEDNACÍ ŘÁD
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POSTŘELMOV,
konaného 5.11.2018 v 18.00 hod. ve velkém sále Kulturního domu Postřelmov
(v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve znění platných předpisů)

Čl. I.
Tento jednací řád upravuje způsob jednání, usnášení a náležitosti rozhodování pouze ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce Postřelmov.
Čl. II.
1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů (§ 92 odst.
3, zákona o obcích).
2. V případě, že při zahájení nebo průběhu jednání zastupitelstva obce není přítomna nadpoloviční
většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se
koná jeho náhradní zasedání (§ 92 odst. 1 – 3, zákona o obcích).
3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů
zastupitelstva obce (§ 87 zákona o obcích).
Čl. III.
Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce
do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta (§ 91 odst. 1 zákona o obcích).
Čl. IV.
1. Právo předkládat návrhy ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce mají členové zastupitelstva obce,
rada obce.
2. O protinávrzích nebo doplňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než jak byly předkládány.
Je – li protinávrh nebo doplňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.
3. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jednání rozhodne
zastupitelstvo obce.
Čl. V.
Zastupitelstvo obce volí veřejným hlasováním návrhovou a volební komisi. Návrhy na členy návrhové
a volební komise podávají členové zastupitelstva obce.
Čl. VI.
Člen zastupitelstva obce se do diskuze přihlašuje zvednutím ruky. Členům zastupitelstva obce uděluje
slovo předsedající v přihlášeném pořadí. Ten komu předsedající neudělil slovo, nesmí vystoupit.
V Postřelmově dne: 5.11.2018

Příloha k usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.11.2018 – bod 1. d)

OBEC POSTŘELMOV
VOLEBNÍ ŘÁD
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POSTŘELMOV,
konaného 5.11.2018 v 18.00 hod. ve velkém sále Kulturního domu Postřelmov
Čl. I
Zastupitelstvo obce Postřelmov se usneslo ke splnění příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění platných předpisů, na tomto volebním řádu.
Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Volební řád upravuje přípravu a průběh volby starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů
finančního výboru a kontrolního výboru Obce Postřelmov.
2. Volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů výborů řídí volební komise složená ze 3 členů
zastupitelstva obce. Tito členové volební komise nesmějí kandidovat na funkci starosty, místostarosty,
člena rady obce a předsedy finančního a kontrolního výboru. V případě podání návrhu na kandidaturu
člena volební komise na výše uvedené funkce, tento pozbývá mandát a zastupitelstvo obce provádí
doplňující volby do volební komise.
3. Volba starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního a kontrolního výboru bude
zahájena v případě, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.
4. V obci Postřelmov se volí jeden starosta – uvolněný člen zastupitelstva a jeden místostarosta –
neuvolněný člen zastupitelstva. Počet členů rady obce Postřelmov dle § 99 odst. 3. zákona č.
128/2000 Sb., (o obcích) ve znění platných předpisů činí celkem 5 členů a tvoří ji starosta,
místostarosta a další 3 členové z řad členů zastupitelstva obce – neuvolnění členové zastupitelstva.
Dále se dle § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., (o obcích) volí předseda finančního výboru
a kontrolního výboru.
Čl. III
Volba veřejným hlasováním
1. Volby řídí předseda volební komise.
2. Členové zastupitelstva volí postupně starostu, místostarostu, členy rady obce a předsedy finančního
výboru a předsedy kontrolního výboru.
3. Navržení kandidáti jsou voleni postupně v abecedním pořadí.
4. Volba proběhne veřejně – zvednutím ruky.
Čl. IV.
Volba tajným hlasováním
1. Volby řídí předseda volební komise.
2. Před zahájením volby zkontroluje volební komise volební schránku a uzavře ji. Zkontroluje taktéž
hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů, které jsou opatřeny razítkem obce.
3. Členové zastupitelstva volí postupně starostu, místostarostu a další členy rady obce a předsedy
finančního výboru a předsedy kontrolního výboru.
4. Volební komise na hlasovacím lístku pro příslušný druh volby (starosta, místostarosta, člen rady obce,
předseda finančního výboru a předseda kontrolního výboru) a (zřetelně zvýrazní) jméno navrženého
kandidáta na hlasovacím lístku pro danou volbu. Hlasovací lístek poté obdrží každý člen
zastupitelstva.
5. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor, který zaručí tajnost hlasování. Členové
zastupitelstva obce vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.

6. Volící člen zastupitelstva obce může vyznačit pouze toho kandidáta, o kterém probíhá volba. Svůj
souhlas s jedním z kandidátů vyjádří tak, že v prázdném poli vedle zvýrazněného jména navrženého
kandidáta vyznačí svou volbu křížkem (X). V případě nesouhlasu s voleným kandidátem odevzdá
prázdný hlasovací lístek.
7. Jako první volí členové volební komise a potom dále sledují průběh volby. Poté vstupují do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků jednotlivě členové zastupitelstva obce.
8. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise, nebo který je upraven jiným
způsobem, než je uvedeno v odst. 6 a lístek, na kterém je vyznačen víc než jeden kandidát.
9. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise hlasováním.
Čl. V.
Postup volby starosty, místostarosty, členů rady obce
a předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
1. Předseda volební komise oznámí zastupitelstvu obce jakou formou (veřejné nebo tajné hlasování)
proběhnou následující volby.
2. Předseda volební komise oznámí zastupitelstvu obce na jakou funkci proběhne následující volba
a vyzve členy zastupitelstva obce, aby přednesli návrhy kandidátů. Poté se předseda táže navržených
kandidátů zda souhlasí se svou kandidaturou a zda v případě zvolení, přijímají danou funkci.
3. O každém předloženém návrhu na kandidáta dle Čl. II. odst. 1 se hlasuje samostatně.
4. Následně oznámí předseda volební komise jméno navrženého kandidáta a zahájí volbu.
5. Nově zvolený starosta obce má právo předložit návrh na volbu místostarosty, členů rady obce a volbu
předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru jako první a o návrhu starosty se hlasuje.
6. V případě neúspěšné volby jednotlivých kandidátů, předkládá návrh kterýkoliv člen zastupitelstva
obce.
Čl. VI.
1. Výsledek volby zjišťuje volební komise vždy po hlasování o každém jednotlivém navrženém
kandidátu a oznamuje ho předseda volební komise.
2. Hlasování je ukončeno, získá – li některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů
zastupitelstva obce.
3. Pokud žádný z navržených kandidátů nezíská potřebný počet hlasů pro zvolení do funkce, vyhlásí
předsedající patnáctiminutovou přestávku, ve které se zástupci volebních stran pokusí shodnout na
přijatelném kandidátovi.
Po ukončení přestávky opět vyzve předsedající předsedu volební komise, aby zahájil volbu. Ten opět
vyzve členy zastupitelstva obce k předložení nových návrhů kandidátů a volba se opakuje stejným
způsobem až do obsazení dané funkce.
4. Výsledek volby starosty, místostarosty, členů rady obce, předsedy finančního výboru a předsedy
kontrolního výboru je obsažen v usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřelmov.

V Postřelmově 5.11.2018

