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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice 305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

                                                        1. 
 

                                                    Z á p i s 

                z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, 

                    konaného dne 5. listopadu 2014, od 19 hod. 

       

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání Zastupitelstva Obce Nesovice bylo zahájeno v 19,00 hodin dosavadním starostou obce p. 

Vítězslavem Reškou (dále jako předsedající). 

 

Členům ZO bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona  

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91 

odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 

pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování./lhůta uplynula dne 24.10.2014 -  

nebyl podán žádný návrh/ Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce 

Obecního úřadu Nesovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od  

28.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. / příloha č.1/ 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva / příloha č.2/ 

konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva  / z celkového počtu 9  členů zastupitelstva/, takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné / § 92 odst.3 zákona o obcích/. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. 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 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 

Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu / příloha č.3/ 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miroslava Syřiště  a pana ing. Petra Homolu, 
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zapisovatelkami paní Naděždu Šafářovou a Michaelu Budíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana zápisu p Miroslava Syřiště  a pana ing. 

Petra Homolu, zapisovatelkami paní Naděždu Šafářovou a Michaelu Budíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro : 9     Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a 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. Dále bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program ustavujícího ZO dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování : Pro  9        Proti : 0             Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Volba starosty 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Dále vyzval členy 

zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejné hlasování starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování : Pro :  9       Proti : 0            Zdrželi se :0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Předsedající navrhl jako uvolněného starostu  p. Vítězslava Rešku.  Vyzval členy zastupitelstva, zda 

má někdo další návrh. Žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Nesovice volí  starostu p. Vítězslava Rešku .  

Výsledek hlasování : Pro:  9       Proti : 0            Zdrželi se :0 

 Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 
Uvolněným starostou obce byl zvolen pro volební období 2014 – 2018 pan Vítězslav Reška.  

 

Volba místostarosty 
Na post neuvolněného místostarosty obce byl navržen pan Karel Kupka. Předsedající vyzval členy 

zastupitelstva, zda někdo žádá doplnění návrhu na volbu místostarosty. Paní Lenka Knapová 

navrhla na neuvolněného místostarostu  pana Zdeňka Martince. 

Návrh usnesení č. 5 

a/ nejdříve proběhlo hlasování o p. Zdeňku Martincovi. 

Výsledek hlasování: Pro:  2       Proti : 4            Zdrželi se : 3 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

b/ dále bylo přistoupeno k hlasování o p. Karlovi Kupkovi. 

Výsledek hlasování: Pro:  6       Proti : 3            Zdrželi se : 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

Neuvolněným místostarostou obce byl zvolen pro volební období 2014 – 2018 pan Karel 

Kupka. 
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Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 

odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího 

zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů 

výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor 

musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 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 být starosta, místostarosta 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 z 

nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Nesovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro:  9     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

Volba předsedy finančního výboru 
Předsedající navrhl na předsedkyni finančního výboru paní Oldřišku Kiliánovou. Vyzval členy 

zastupitelstva, zda má někdo jiný návrh. Další návrh podán nebyl. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce volí předsedkyni finančního výboru paní Oldřišku Kiliánovou. 

Výsledek hlasování: Pro:  9     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Oldřiška Kiliánová. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající navrhl předsedu kontrolního výboru pana Miroslava Syřiště. Vyzval členy 

zastupitelstva, zda má někdo jiný návrh. Pan Zdeněk Martinec navrhl paní Lenku Knapovou. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Nesovice volí předsedu kontrolního výboru Lenku Knapovou: 

Nejdříve proběhlo hlasování o p. Lence Knapové. 

Výsledek hlasování: Pro:  2       Proti: 0            Zdrželi se: 7 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Nesovice volí předsedu kontrolního výboru Miroslava Syřiště. 

Dále bylo přistoupeno k hlasování o p. Miroslavu Syřišťovi. 

Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:2           Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Předsedou kontrolního výboru byl  zvolen  p. Miroslav Syřiště. 
 

Volba členů finančního a kontrolního výboru 
Předsedající navrhuje, aby doplnění členů finančního a kontrolního výboru (pro nedostatek 

kandidátů) bylo schváleno na stanovený počet na nejbližším zasedání zastupitelstva. Vyzval členy, 

zda má někdo jiný návrh. Další návrh podán nebyl. 
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Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovit členy kontrolního a finančního výboru na nejbližším 

zasedání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro:  8     Proti :0           Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích 

a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., přílohy č.1, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v 

platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši horní hranice odměn pro neuvolněného člena 

zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva, které jsou dány tímto nařízením. Předsedající navrhl též 

měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 

14.100,- Kč a používaní závěsného odznaku podle § 108 zákona o obcích. Před hlasováním nebyly 

členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

14.100,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od následujícího kalendářního dne zvolení do 

funkce místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti :0           Zdrželi se : 4 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši horní hranice odměn pro 

neuvolněného člena zastupitelstva, které jsou dány nařízením č. 37/2003 Sb. v platném znění. 

Odměna bude poskytována od následujícího kalendářního dne po přijetí usnesení a v případě 

náhradníků ode dne, kdy jim vznikl mandát člena zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro: 8     Proti :0           Zdrželi se :1 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 

odměnu za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva ve výši horní hranice odměn 

pro předsedu nebo člena výboru zastupitelstva, které jsou dány nařízením č. 37/2003 Sb. v platném 

znění. Odměna bude poskytována od následujícího kalendářního dne po přijetí usnesení a v případě 

náhradníků ode dne, kdy jim vznikl mandát člena výboru. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti :0           Zdrželi se :2 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) 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. 

Výsledek hlasování: Pro:9     Proti :0           Zdrželi se :0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 108 zákona o obcích stanoví, že právo užívat při 

významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak má také místostarosta případně 
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další člen zastupitelstva k účasti na těchto obřadech určený. 

Výsledek hlasování: Pro:9     Proti :0           Zdrželi se :0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

 

Diskuze 

Do diskuze se zapojili tito členové zastupitelstva: 

Machálek František, Reška Vítězslav 

 

Do diskuze se zapojili tito občané : 

MUDr. Gardavský, p. Bodeček, p. Pavlík 

 

Závěrem předsedající poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům za účast.  

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19,40 hod.  

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání 

2. Prezenční listina 

3. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

 

 

 

 

 
Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková        ………………………………… 

                                        

                                        Naděžda Šafářová         ………………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:              ing. Petr Homola       ………………………………… 

 

                                            Miroslav Syřiště           ..……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

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

           místostarosta obce                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7. 11.  2014 
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