ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kasalice,
konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni: Lukáš Kubiš, Edita Sobotková, Milan Vacek, Michaela Valentová, Ing. Petr Zima
Omluvena: Kateřina Rejfková

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kasalice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.05
hodin dosavadním starostou obce Lukášem Kubišem (dále jako „předsedající“).
Zasedání Zastupitelstva obce Kasalice bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kasalice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10. 2018 do 29.10.2018. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Konstatoval také, že 5. člen nově zvoleného zastupitelstva je řádně omluven.
Předsedající konstatoval, že schůzi povede do okamžiku zvolení nového starosty obce.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu Editu Sobotkovou, Michaelu Valentovou a Ing. Petra
Zimu. Zapisovatelkou Ing. Michaelu Zimovou.

Složení slibu členy 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 Kasalice 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.
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Předsedající dále upozornil, že omluvený člen zastupitelstva složí slib na příštím zasedání
zastupitelstva.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
4) Diskuse
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva Ing. Petr Zima navrhl zvolit do funkce starosty Editu Sobotkovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zvolilo starostkou obce Editu Sobotkovou.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzala starostka vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva Edita Sobotková navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Petra Zimu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zvolilo místostarostou obce ing. Petra Zimu.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

1) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
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Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
vyplývající ze zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Edita Sobotková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru
Michaelu Valentovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zvolilo předsedkyní finančního výboru Michaelu Valentovou.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byl podán následující návrh:
Členka zastupitelstva Edita Sobotková navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
Kateřinu Rejfkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zvolilo předsedkyní kontrolního výboru Kateřinu Rejfkovou.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
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Členka zastupitelstva Edita Sobotková navrhla zvolit členem finančního výboru Ing. Michaelu
Zimovou a Ing. Danu Svobodovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zvolilo za členy finančního výboru Ing. Michaelu Zimovou a Ing.
Danu Svobodovou.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva Edita Sobotková navrhla zvolit členem kontrolního výboru Jana
Plachetkovou a Marie Konečnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice zvolilo za členy kontrolního výboru Janu Plachetkovou a Marii
Konečnou.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována následující odměna:
neuvolněným členům zastupitelstva 1095,- Kč
předseda výboru 1825,- Kč
neuvolněnému místostarostovi obce 9635,- Kč
neuvolněnému starostovi obce 10950,- Kč
Předsedající dále konstatovala, že tyto odměny jsou minimální, které umožňuje zákon a
zároveň odpovídají výši odměn předchozího zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kasalice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1095,- Kč za
měsíc.
Zastupitelstvo obce Kasalice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
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Za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10950,- Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. Za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 9635,- Kč za měsíc.
Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do jednotlivých funkcí.
Výsledek hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželi se
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

3) Diskuze
Předsedající vyzvala přítomné k diskuzi.
Místostarosta Petr Zima přítomné občany informoval a nových možnostech informovanosti
formou SMS nebo prostřednictvím e-mailů. K tomu rozdal formulář k udělení souhlasu pro
Obec Kasalice, kterým občané poskytnou obci možnost informovat je na soukromé telefony
a e-mailové adresy za účelem poskytování informací o dění aktivit a pořádání akcí. Dále
informoval, že záměrem zastupitelstva obce je zřídit ještě další výbor, který by zohledňoval
prioritu oprav či výstavby nových zařízení jak v Kasalicích, tak v Kasaličkách. Informoval také
občany vzhledem k výstavbě kanalizace, že je předjednána účast pracovnice z krajského
úřadu odboru životního prostředí, která by se zúčastnila některého z následujících
zastupitelstev, aby občané byli informováni s nadcházející legislativou ohledně splaškových
vod a celkové problematiky kanalizace v obcích.
Informoval občany, že 11.11. uplyne 100 let od ukončení 1.světové války a v obou obcích
jsou našim bývalým padlým spoluobčanům vystavěny památníky a proto vedení obce
uspořádá vzpomínkovou akci při příležitosti tohoto výročí.
Starostka Edita Sobotková informovala o připravované Mikulášské besídce, kterou by obec
chtěla uskutečnit v místnosti úřadu, kde se schází zastupitelstvo a to dne 5. prosince.
Další chystanou akcí nově zvoleného zastupitelstva by mělo být rozsvěcení vánočního stromu
a to v prostorách před obecním úřadem.
Bývalého starosty se optala, jak je to s revizemi kotlů v budově obecního úřadu, oplocením
obecního úřadu.
Bývalý starosta xxxxxxxxxx informoval starostku Sobotkovou o revizích kotlů, které probíhají
pravidelně ve 2.polovině listopadu a je nutné je objednat. Dále informoval, že je nutné
předat řadu dokumentů do konce listopadu, neboť smluvní partneři chtějí mít dodatky smluv
podepsány již novým zastupitelstvem.
Občanka xxxxxxxxx informovala, že nesvítí některá pouliční osvětlení. K tomu se přidalo
několik dalších občanů včetně členů nového zastupitelstva.
Slova se ujal člen zastupitelstva Milan Vacek, který přítomné informoval, že se tímto
tématem na obci již zabýval a svou účast v zastupitelstvu bere i jako možnost změnit a
zmodernizovat nejen osvětlení obcí, ale také změnit a zmodernizovat veřejný rozhlas, který
zde je již silně zastaralý.
Místostarosta Petr Zima rozebral podněty ohledně bezpečnosti a dopravy průjezdem Kasalic.
Celkově pak proběhla hromadná diskuze na téma cyklostezky na trase Kasalice –
Rohovládová Bělá.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.55 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Zápis byl vyhotoven dne: 4.11. 2018
Zapisovatel: Ing. Michaela Zimová

Ověřovatelé:
Ing. Petr Zima

dne ...........................................

Michaela Valentová

dne ...........................................

Starosta:
Edita Sobotková

dne ...........................................

Razítko obce:
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