
zÁpls
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Volárna

konaného dne 5.11. 2018 od  18:00hodin

Přítomni:       Dana  Bayerová,  Radek pelikán, Aleš  Hanek, Gabriela  Hanková,

Bc.  Klára Janebová  Dis.,  Lukáš  Bálek,  Lukáš  Lut'ha.

Zahájeni' zasedání zastupitelstva:

Zasedáni' Zastupitelstva obce Volárna (dále jen„zastupitelstvo") bylo zahájeno

v 18:00 hodin dosavadním starostou Oldřichem  Kohoutkem

(dálej.en,,předsedající'').

Předsedaj.i'ci' schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se

v souladu s §91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb,, o obcích (obecni'ch zřízení),

v platném znění, konalo do 15dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu

na  neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 3.11.2018 v 16.00 hodin,

žádný návrh nebyl  podán).  lnformace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na

úřední desce Obecního úřadu Volárna zveřejněna v souladu se zákonem po dobu

nejméně 7 dni', a to od 25.10. 2018 do 5.11.2018.

Současně byla zveřejněna  na elektronické „úřední desce."

Předsedaj.ící schůze dále z prezenční listiny přítomných   členů   zastupitelstva

(příloha č.1)   konstatoval, že při'tomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeni'schopné (§ 92 odst. 3

zákona o obcích).

Složeni' slibu členv 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 zastupitelstva

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 jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky" a j.menovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva  ke složení slibu pronesením slova ,,slibuj.i" a  podpisem na

připraveném archu  (příloha  č.  2)

Žádný člen zastupitelstva  neodmi'tl složit slib ani  nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zaDisovatele záDisu:

Předsedající navrhl  určit zapisovatele zápisu p.  Radka  Pelikána a ověřovatele zápisu

p. Aleše  Hanka a  p.  Lukáše  Bálka.  K zápisu  nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  Před
hlasováni'm dal předsedaji'cí možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Volárna určuje zapisovatelem zápisu p. Radka Pelikána a
ověřovateli zápisu p. Aleše Hanka a p. Lukáše Bálka.



Schváleni' ramu:

Předsedaj.ící seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředni'
desce  a vložil bod do programu: -určení, které funkce budou členové zastupitelstva

vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, dle § 71 zákona o obcích.  Před hlasováním dal

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.

Předsedaj.ící dal  hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1.  Volba starosty a mi'stostarosty

a) určeni', které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako

dlouhodobě uvolnění, dle § 71 zákona o obci'ch

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty

c) volba starosty

d) volba místostarosty

2.   Zřízení finančního a  kontrolního výboru

a)   určení počtu členů finančni'ho a kontrolni'ho výboru

b)  volba předsedy finančni'ho výboru

c)   volba předsedy kontrolního výboru

d)  volba členů finančního výboru, volba členů kontrolního výboru

3.   Zřízeni' kulturního výboru, výboru pro zeleň a životní prostředí a výboru

stavebni'ho

a)   určení počtu členů výboru

b)  volba předsedy kulturního výboru

c)   volba předsedy výboru pro zeleň a životní prostředí

d)  volba předsedy stavebního výboru

e)  volba členů do kulturni'ho výboru

f)   volba členů do výboru pro zeleň a životni' prostředí

g)   volba členů do stavebního výboru
4.   Rozhodnuti' o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

zastupitelstva



5.   Diskuse

Hlasování:                     6-0-1

Usnesení č.  1  bylo schváleno
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Předsedající  dále   navrhl,  aby funkce starosty obce Voláma byla vykonávána jako uvolněná
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sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Voláma určuje, že funkce starosty bude  uvolněná.

Hlasování:                     6-0-1

Usnesení č.  2  bylo schváleno

Dále  předsedající  konstatoval,  že  nestanoví-Ii  zastupitelstvo jinak,  probíhá  volba  starosty  a
místostarosty veřejným  hlasováním.  Změnu způsobu  hlasování  musí schválit zastupftelstvo.
V případě tajné volby budou  hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací umy,  následně budou  předsedajícím spočítány a  případným  členům zastupftelstva
bude  umožněno  výsledek  hlasování  zkontrolovat.   Předsedající  vyzval  členy  zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozomil, že nejdříve bude zvolen starosta a po jeho zvolení,  případně po
nezvolení   žádného   kandidáta   bude   přistoupeno   k   volbě   místostarosty.   0   jednotlivých
kandidátech  bude  hlasováno  v pořadí,  vjakém  byli  navrženi,   přičemž  po  platném  zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Volárna schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Hlasování:                     7 -0 -0

Usnesení č.  3 bylo schváleno

Navrhování kandidátů na funkci starostv a volba starostv:
Předsedající  vyzval  členy  zastupitelstva  k podání  návrhu  na  funkci  starosty.   Byly  podány
následující  návrhy:  člen zastupitelstva Oldřich  Kohoutek navrhl zvolft do funkce starosty paní
Danu  Bayerovou.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům
sdělft své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zistupitelstvo obce Voláma volí starostkou paní Danu Bayerovou

Hlasování:                     6-0-1

Usnesení č`  4 bylo schváleno



Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále je veden jako „předsedající").

Navrhování kandidátů na funkci místostarostv a volba místostarostv:

Předsedající  navrhl,  aby zastupítelstvo volilo  pouze jednoho místostarostu.  Před  hlasováním
byla dána možnost zastupftelům i přítomným občanů sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Voláma schválilo zvolení jednoho místostarosty

Hlasování:                       6-0 -1

Usnesení č.  5.  bylo schváleno
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místostarosty   p.Radka   Pelikána.    Před   hlasováním    byla   dána   možnost   zastupitelům    i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce volí místostarostou p. Radka Pelikána

Hlasování:                       6-0-1

Usnesení  č.  6  bylo schváleno

Bód-L5-l:-Ž-řížení fiháhčnmo a kbntroihího výború}

Předsedající  úvodem  tohoto  bodu  jnfomoval  o  povinnosti  zřídit finanční  a  kontrolní výbor (§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.1 zákona o obcích),  neboť funkční období výboru předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupftelstva. Zastupitelstvo určuje počet
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starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním  úřadu (§  119 odst.1  zákona o obcích).

Předsedající navrhl,  aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,  přičemž každý
znich   bude  mít  tři  členy.   Jiný  návrh   podán   nebyl.   Před   hlasováním   byla  dána   možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování:                      7-0-0

Usnesení  č.  7  bylo schváleno

Volba oředsedv finančního výboru:
Předsedající  vyzval   členy  zastupitelstva   k podání   návrhu   na  funkci   předsedy  finančního
výboru,   Byly   podány   následující   návrhy:   Předsedající   navrhl   zvolit   do   funkce   předsedy
finančního výboru  p.  Lukáše Bálka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Voláma volí předsedou finančního výboru p. Lukáše Bálka.

Hlasování:                       6-0 -1

Usnesení č.  8 bylo schváleno

Volba  Dředsedv kontrolního výboru:
Předsedající  vyzval   členy  zastupitelstva   k podání   návrhů   na  funkci   předsedy  kontrolního
výboru.   Byly   podány   následující   návrhy:   Předsedající   navrhl   zvolit   do   funkce   předsedy
kontrolního výboru paní Gabriela Hanková.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Voláma volí předsedou kontrolního výboru paní Gabriela Hanková.

Hlasování:                    6-0 -1

Usnesení č.  9  bylo schváleno

Volba členů finančního výboru:
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Návrh usnesení:

g:;Sptkua?ftelstvoobcevolámavolíčlenyfinančníhovýborup.Mariinapalečkaap.Petra

Hlasování:                     7 -0-0

Usneseni  č.10 bylo schváleno

Volba členů kontrolního výboru:
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kontrolního výboru pí.  llonu Pelikánovou a pí. Vendulu Páchovou.  Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Voláma  volí  členy  kontrolního  výboru  pí.  Ilona  Pelikánová,  pí.
Vendula Páchová.

Hlasování:                     7 -0 -0

Usnesení  č.  11  bylo schváleno



Bod 3 -Volba Dředsedů a členů ostatních vÝborů:\

Předsedající vyzval členy zastupftelstva k podání návrhu na funkci předsedů a členů kultumího
výboru,  stavebního výboru a výboru pro zeleň a životní prostředí.
Byly podány tyto návrhy:  Předsedající navrhl do funkce předsedkyně kultumího výboru slečnu
Bc.Kláru Janebovou Dis., do funkce předsedy stavebního výboru p. Lukáše Luťhu a do funkce
předsedy výbou pro zeleň a životní prostředí p. Aleše Hanka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Voláma  zvolilo  předsedkyni  kulturního  výboru  slečnu  Bc.K]áru
Janebovou Dis.

Hlasování:                  6-0-1

Usnesení č.12  bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Voláma zvolilo předsedu stavebního výboru p. Lukáše Luthu.

Hlasování:                  6-0-1

Usnesení  č.13  bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Voláma zvolilo  předsedu výboru  pro zeleň  a životní  prostředí  p.
Aleše Hanka.

Hlasování:                 6 -0-1

Usnesení  Č.14 bylo schváleno
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Člen zastupitelstva p.  Lukáš Luťha   navrhl na funkci členů stavebního výboru p.  Miloše Plačka
a  p.  Michala  Kratinu.
Člen zastupitelstva  p.  Aleš  Hanek navrhl  na funkci  členů výboru  pro zeleň  a životní prostředí
p.  Tomáše  Hartmana a p.  Ladislava  Brunu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Volárna zvolilo členem kulturní komise pÍ. Terezu švandovou a pÍ.
0lgu Hartmanovou.

Hlasování:              7 -0-0

Usnesení  Č.15 bylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Voláma zvolilo  členem  stavebního výbou  p,  Miloše  Plačka  a  p.
Michala Kratinu.

Hlasování:            7 -0-0

Usneseni  č.16  bylo schváleno



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Voláma  zvolilo  členem  výbou  pro  zeleň  a  životní  prostředí  p.
Tomáše Hartmana a p. Ladislava Brunu.

Hlasování:          7-0-0

Usnesení č.  14  bylo schváleno

Bod 4 -Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstv

Předsedající navrhl,  aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s   § 72 zákona o
obcích  a  nařízení vlády č.  318/2017 Sb.  o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
platném znění,  poskytována  měsíční odměna v maximální výši.  Před  hlasování  nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádné stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Volárna v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 pism.  n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
se  budou  poskytovat  v maximální  výši.  Odměna  bude  poskytována  ode  dne  přijetí
tohoto usnesení.

V případě  nastoupení náhradníka na  uvolněný mandát bude odměna  náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (starosty, místostarosty,  předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru,
člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Hlasování:                     7 -0-0

Usnesení č.15  bylo schváleno

Bod 5 - Diskusé
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:35 hodin.

Přílohv záDisu:

1.    Prezenční listina
2,    Listina prokazující složení slibu
3.    Zveřejněná  infomace  o  konání  ustavujícího  zasedání  podle  §  93  odst.  1  zákona  o

obcích

Zápis  byl vyhotoven dne:  5.11.  2018



Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

dne:  5.11.2018

5.11.2018

dne:  5.11.2018



Příloha  č.  2

Zápis z ustavuj.ícího zasedání Zastupitelstva obce Volárna dne 5.11.2018

„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu jejích občanů  a řídit se Ústavou a
zákony České republiky" § 69 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

(obecních zřízení), v platném znění.

Svým  podpisem  potvrzuji složení slibu

Jméno a  příjmení                                                                                                                     Podpis

člena zastupitelstva obce                                                                                                              ,

|  Dana Bayerová                                                                                                  %&gpqď
!  Radek pelikán                                                                                                        [A/\&j\L

Aleš  Hanek                                                                                                                                                    7

Bc.  Klára Janebová  Dis                                                                                            ý?,

LukášBálek                                                                                                                       "     cJ\

Gabriela  Hanková                                                                                                             `              /,

Lukáš Lut'ha                                                                                      ézLZzži`     |





y_Ý__E:Iii
1

Z ustavujícího zasedání obce ylá__r_rLal
lk6-h-áh-é-Fibd-hé-5-:-i-i.-žói-Š--6-di8:oo b9±_i±l

Usnesení č. 2:  ve smyslu §71 zákona o obcích je funkce starosta

vykonávána j.ako uvolněná.

Funkce starosta obce -uvolněná 6 hlasů.

Usnesení č. 4: v souladu s § 84 odst.1, zákona o obcích  byl zvolen:

Starostkou obce 6 hlasy:

Dana  Bayerová  nar. 25.7.1971

Bytem Volárna 85, 280 02  Kolín

Usnesení č. 6: v souladu s § 84 odst.1, zákona o obcích  byl zvolen:

Místostarostou obce 6 hlasy:

Radek Pelikán,  nar. 22.10.1972

Bytem Volárna  184 , 280 02 Kolín/

Zapsal:  p.  Radek Pelikán

Ověřili:  p. Aleše  Hanek

p.   Lukáš  Bálek

@..............

Dana  Bayerová

starostka obce
`      `             --.`...`.```

Radek Pelikán

místostarosta obce


