
Obec Miskovice u Kutné Hory
Ustavující zastupitelstvo obce Miskovice

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Miskovice konaného dne 18.10. 2022, od 18:00 hodin. Statek
Antonín

I. Zahcíj ení zas erldní zastupitelstvct

Zasedání Zastupitelstva obce Miskovice (dále též ja.ko ,,zastupiíelstvo") bylo zahájeno vlB.00 hodin dclsctvudní
starostou obce Petrem Flenčlem (,,dále jakcl ,,předsedctjící"),
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně ,yvoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. l zúkr,lna Č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do ] 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání ndvrhŮ

soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 4.10,2022 a žádný návrh na neplatno,gt voleb nebyl
podán. Informace podle § 93 cldst. ] zákona o obc[ch byla na úřední desce Obecního ítřadu Miskovice zveřejněna v

souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4.10.2022 do ]1,10.2022. Sclučasně bylu zveře.jněna na

,, elektronické úřední desce",
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l) konstatoval, že přílonmo je
] 5 členů zastupitelstva z celkového počtu ] 5 členů zastupitelstva, takže zasíupiíelsívo je usnášeníschopné (§ 92 odst.

3 zákona o obcích).

II. Složení slibu nově zvolenýclt zustupitelů

Předsedalící v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupilelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s

výhradou má za následek zánik mandátu v souladu s u.stanovením § 55 zálrona č, 491/200] Sb,, o volbcich do
zasťupitelstev obcí a o změně něklerých zákonů, v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedalící přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákoncl o obcích ve znění ,,Slibuji
věrnost české republice. slibuji na svou čest a svěclomí, že svojifunkci budu vykontivut svědomitě, v zdjmu obce
Miskovice a .jejích občanů u říclit se Úsfutvou a zákony České republiky." ct ,jmenovitě vyzval pří.tomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesenínt slova ,,slibuji" a podpisem na připrctveném q,rchu (přiloha č. 2),Zároveň
bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem za,rtupitelstva obce podle € 53 zákonct Č,

49]/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v plcftném zněnÍ,

Žaany člen zastupitelstva složií slib neodnlítl ani nesložil slib s výhradou.

Předsedající navrhl:

1)Zupirouatel: Petr Němeček, ověřovatele zápisu Karel Míšek a Milan Pěgr'ímek.
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předsedající seznámil přítomné s návrhem progíamu v souladu s pozvánkorr př'edanou ČlenŮnr zastuPitelstva.

Program jednání:
1) Určeni ověřovatele zápisu a zapisovatele (§ 95 odst. 1zákona o obcích)
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

a)určeni iunkcí, pro které trrdou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1 PÍsm. al zál<onao obcích)

b) určeni způsobu volby starosty, místostarosty a rady obce
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) volba rady obce

4) ZYízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komisc
a) určeni počtu člerrů finančnílro, kontrolníl,o výborrr a kulturní komise
b) volba předsedy firrančnílro výboru
c) voiba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy krrlturní komise
e) volba členů finančního výboru

$ volba členů kontrolního výboru
g) volba členů kulturní komise
h) volba zástupce do DSO Kutnohorský venkov

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 ocJst.Z zákona o obcích)

6) Diskuse
7) Závér

2)Hlasování o programu
K rrávrhu programu byl vznesen návrh a na sloučení článktr č,4 odstavce b-g

Předsedající dal o návrhu programu lrlasovat.

PRo PRoTI ZDR'ZELSE
15 0 0

Program.iednání byl schválen

3) Votna starostyo místostarosty a členů rady

a) Určení funkcí, které btldou členové zastnrpitelstva vYkonávat jako

dlouhodobě uvolnění:
předsedající navrhl, aby polz,eíunkce starosty obce byla vykonávána jako uvolnětrá ve smYslu § 71 zákorra o obcích,

Jirré návihy nebyly urnór"ny. před hlasovánínr byla dána možnost zastupitelůrrr i přítomným obČanťrrn sdělit své

stanovisko.

Žaane stanovisko sděierro rrebylcl.
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Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Miskovice v souladu s § 84 odst. 2 písm.

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování

k) zákona o obcích určuje, že pro výkon,funkce

PRo PRoTI Z,DF*aELSE,

15 0 0

Zastupitelstvo obce Miskovice v souladu s sl B4 odsl, 2 písm.

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
k) zákona o obcích určuje, že pro výkon.funkce

b) Určerrí způsobu volby starosty a místostarosty:
předsedající konstátovaI, že nestanoví-li zastupitelstvo iinak, probíhá volba starosty a nrístostarostY veřejně

hlasováním v souladu s jedrracím řáderrr zasttrpiielstva. ZÁénu způsobu hlasování musí sclrválit zastuPitelstvo, V
případě tajrré volby budou hlasy jednotlivými čierry zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urnY, rrásledně

t1,áo., přódsedajícím spočítány a případnýrrr členťrrrr zastupitelstva bude umožněno výsledek sČÍtání zkontrolovat,

PředseáaiícivyŽvalčleny zastupitelstva k pt'ednesení rrávrhů na změnu zpŮsobu hlasovánÍ.

nebyl podán protinávrh na tajné hlasování.

Návrh usnesení:
Hlasování:

PRo PlloTI ZDRZBL SE
15 0 0

'sÍartlslyanlí,ytostaro,stypo,slupentuvedenýmpředsedctjícínl

předsedajíc i dáIe upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvo),eni, bude PřistouPeno k volbě

místostňsty. o jeánotlivýclr kandiclátech bude lriasovárro v pot"adí, v jakém byli navrŽeni, PřiČemŽ Po Platnénr

zvolení korrkrétrrílro karrdidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedajícivyzval členy zastupitelstva k podávání návrlrŮ na funkci starostY.

Byl podán následující návrh:
Čien zastupitelstvá Petr Něrrreček navrlrl zvolit do f,urrkce starosty pana Petra HenČla
před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomrrým obČanŮm sdělit své stanovisko.

Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh ttsnesení:

@ova1starostavevecleníz'asedání(dálevedenjako,,předseda.|íoí..)'

c)zastunitelstvo obce Miskovice volí starostu petra Henčla.
PRo PRoTI ZDRŽEL SE,

t4 0 1
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Flavrhování kandidátri na íunkci místostarosty a volba místostanostY:
předsedajíc í vyzvaI členy zastupitelstva k podávání návrhŮ na firnkci místostarostY,

Byl podán následující návrh:

Starosta petr Herrčl navrhl zvolit do funkce místostarosty Petra Něnreěka Před lrlasováním bYia dána mOŽnOSt

zastupitelůrn i přítomným občanům sdělit svó stanovisko.

Stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

d)zastupitelstvo obce Miskovice volí místostarostu petra Němečka
PRo PRoTI ZDRŽEL SE

í4 0 1

e)Volba členů rady:
Dle ustanovení § 99 odst. 3 zákonao obcích tvoří radu obce starosta, místostarosta (místostarostové) a daiŠÍ

členové rady volení z řacl členů zastupitelstva obce.
předsedajíc í vyzval členy zastupitelsiva k podávání návrlrů na íunkci členťl radY volerrých z řad ČlenŮ

zastupitelstva obce.
Byl podán následující návrh: p. Kejva1: pokračovárrí stávající rady

pí, IJoráková navrlrtrje zaPíítoky Patrika Becka
p. Nešvara navrhuje sebe do rady zaMiskovice
p. Henčl navrhuje pí Siřínkovou do rady za Miskovice

př.ed lrlasováním byla ďánamožnost zastttpitelťrm i přítornnýrrr obČanŮm sdělit své stanovisko.

Stanovisko sděleno nebyio.

Návrh usnesení:
Volení členové rady: Henčt / Němeček / Siřínková / Pěgřímek / Beck

PRo PRoTI ZDRZEL sE
15 0 0

4) zrizení výborů zastupitelstva finančního výboru a kontrolního výboru a
volba jejich předsedri a členů

Obecné poučení
předsedající ťtvoclem tolroto boclu infornroval o povinnosti zŤídit finanční a kontrolní výbor |§ 117 odst, 2 a § 84

odst. 2 pir*. I) záI<onao obcích], nebot'funkčrrí období výborů předchozího zastupitelstva zanik1o sPolu se záni\<em

původního zastupitelstva.Zastipitelstvo rrrčuje počet členů výboru, který rnusí být lichý (§ 117 odst. ).zlkY;Yao
ob"í"lr;, přičemž finanční a kontrolní výborinusí rnít nejmérrě tři člerry (§ 119 odst, 1 zákona o obcíclr). ClerlY

výboru mohou být člerrové zastup_itelstuá l1lne osoby, pour" předsedou výboru může být jen Člen zastuPitelstva (§

117 odst. 4 zákona o obcíclr). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemŮŽe být starosta, místostarosta,

tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním Úřadrr (§ ] 19 odst. 1 zákona

o obcích).

a) lredsedající navrhi, aby zastupitelstvo zíídi|o výbory s počtem tři ČlenŮ.

b) Kontrolní výbor"
předsedajícivyzvalÚleny zastupitelstva k podávání rrávrl.ťr na ftrnkci předsedy kontrolního výboru a jejich Členťr,

Byly podány následující návrlry: clo funkce přeclsedy kontrolního výbortl: Jana Siřínková

za dva členy korrtrolního výboru: Alena Horáková/Martin Nešvara



před hlasováním byla d,államožnost zastupitelům i přítomrrým obČanŮm sdělit své stanovisko.

Starrovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Miskovice jmenuje do funkce přerlsedy kontrolního výboru: Jana Siřínková a dva ČlenY

kontrol [Ioráková/Martin Neš,ního vÝboru: Alena Yara
PRo PRoTI ZDRZBL sE

15 0 0

Usnesení: do funkce předsedy korrtrolního výboru byla zvolena: Jana Siřínková
začIeny kontrolnílro výboru byli zvoleni: Alena Floráková/Martin Nešvara

c)Finanční výbor"
předsedajícívyzvalčleny zastupitelstva k podávárrí návrhů na í-unkci předsedy firranČrrÍlro výboru a jejich ČlerrŮ.

Byly podárry následuiící návrhy: do funkce předsedy firrarrčního výboru: Milič Řepa,
,u ďručleny firrarrčního výboru: Patricie Šrajbrova/Ondřej Brarrt

Před hiasováním byia dánamožnost zastupitelům i přítomným občanůrn sdělit své statrovisko.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Miskovice jmenuje do funkce předsedy íinančního výboru: Milič Řepu a za ČlenY

finančního vÝboru: Patricie Sraibrová/Ondřei Brantího ru: patricie brová/Ondřei Brant
PRo PRoTI ZDRZEL SE

15 0 0

í: do funkce firrančního vÝboru by1 zvolen: MiličUsnesení: do funkce předsedy firrančního výboru by1 zvolen: Milič Repa
,u áručleny finančního výboru byli zvolerri: Patricie Šrajbrová/Ondřej Brant

d)Jmenování kulturní konrrise
Návrhy na předsedu a členy komise:

Byly podány následující návrlry: do furrkce předsedy krrlturní komise: Dagmar Strbíková
za dva členy kr"rlturní komise: Malkéta Veselá/Helena Nevolová

Pr*ed hlasovárrím byla dánamožnost zastupitelům i přítornrrým občanům sclělit své stanovisko,

Návrh u.snesení
Zastupitelstvo obce Miskovice jmenuje: do funkce předsedy kulturní komise: Strbíková a za Členykulturní
komise Nevolová/veselá

PRo PRoTI ZDRZEL SE
15 0 0

Usnesení: do íunkce předsedy kulturní kotnise byla zvolena: Dagmar Strbíková
za ďva členy kulturní konrise byli zvolelri: Markéta Veseiá/Helena Nevolová



Návrh usnesení
do Dso kutnoho venkov ie: Petr Henčl

PRo PRoTI ZDRZEL SE
t4 0 1

e) Volba zástupce do DSO Kutnohorsky venkov
Předsedající podal návrh na zástupce do DSO p.Henčla

S)Stanovení odrněn pro neuvolněné členy zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením

vlády č. 31B/2O17 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celkŮ, v aktuálně platném zněnÍ,

poskytována odměna, a to ode dne 18.10.2 OZ2.Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány Žádné návrhy a

občané obce neupIatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

a) Zastupitelstvo obce Miskovice stanoví oclměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných ČlenŮ zastupitelstva

takto:
místostarosta 10,000 Kč

člen rady
předseda výboru, nebo komise
člen výboru, nebo komise

2.500 Kč

500 Kč

300 Kč

člen zastupitelstva bez dalších íunkcí 1.100 Kč

b) Zastupitelstvo obce Miskovice stanoví, že přisouběhu výkonu clvou čivíce funkcíse odměna neuvolněnému Členovi

zastupitelstva obce poskytne jako součet nejvýše dvou odměn stanovených pro jednotlivé jím zasíávané funkce,

upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích, Zastupite|stvo obce Miskovice stanoví, že odměny za výkon funkce

neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetítohoto usnesení. V případě personální změnY

v obsazeníjednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru,

předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolenído této funkce.

6) Diskuse:
Kotrbao Kejval: návrh nazřizení stavební komise.
Henčl: Protinávrh na stavební komisi přesunout do jednání dalŠího zastupitelstva

7) Závér

starosta obce : Petr Henčl

v\věšeno 20.I0.2022

PRo PRoTI ZDRZEL SE
15 0 0

Usnesení: ZO schvaluje návrh dle přiložené tabulky,


