Obec Vyžlovka
Zastupitelstvo obce Vyžlovka

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vyžlovka,
konaného dne 6.11.2014, od 18:00 h.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vyžlovka(dále též jako „zastupitelstvo) bylo zahájeno
v 18:00 h dosavadním starostou obce panem Václavem Janečkem. Starosta
předal slovo předsedajícímu schůze panu Ing. Z. Krchovovi, který se ujal řízení schůze.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání 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 (lhůta uplynula dne 24. 10.2014, žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Vyžlovka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 29.10.2014
do 7.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 8 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích).

3. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení navrženého programu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu MUDr. Pečenkovou J. a Ing. Šafáře I.
a zapisovatelku paní Pačesovou Evu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Vyžlovka určilo ověřovatelé zápisu MUDr. Pečenkovou J.
a Ing. Šafáře I., zapisovatelkou určilo paní Pačesovou Evu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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 č.2

Zastupitelstvo obce Vyžlovka schválilo následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení schůze
2) Zjištění usnášeníschopnosti
3) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a schválení navrženého programu
4) Výsledky voleb
5) Složení slibu
6) Určení počtu místostarostů, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění( §71 zákona o obcích)
7) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
8) Volba starosty
9) Volba místostarosty ( ů)
10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
11) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Předsedající předal slovo pí. Marešové Z. ( předsedkyni volební komise), aby seznámila
občany s výsledky komunálních voleb v obci Vyžlovka. Volby se konaly ve dnech 10. a
11.října 2014.
4. Výsledky voleb.
Počet voličů zapsaných do seznamu činil 498, celkový počet odevzdaných úředních obálek
byl 331 (66,5 %), v obci Vyžlovka se volilo 9 členné zastupitelstvo a kandidovaly 3 stran.
Nejvíce hlasů získala strana č.1 Pro Vyžlovku a to 1499, strana č. 2 Vyžlovka 2014 získala 899
hlasů, strana č. 3 KSČM získala 404 hlasy, celkem bylo platných hlasů 2802.
Podle počtu získaných hlasů byly rozděleny mandáty.
strana č. 1 Pro Vyžlovku získala 5 mandátů- zastupitelem se stal Ing. J. Pelikán Ph.D., MUDr.
J. Pečenková, Mgr. S. Hrnčíř, Bc. R. Vondrovic a Z. Morávek
strana č.2 Vyžlovka 2014 získala 3 mandáty – zastupitelem se stal p. Ing. J. Holoubek,
Ing. Z.Krchov a Ing. I. Šafář.
strana č. 3 KSČM získala 1 mandát- zastupitelem se stal p. Jiří Klégr.
Dne 13.10.2014 se mandátu vzdal Ing. J. Holoubek, dne 24.10.2014 se vzdali mandátu
V. Janeček, Ing. Z. Krchov a mandát získali další v pořadí za stranu Vyžlovka 2014 M.Voráč
a M.Vilinger. Dne 27.10.2014 se vzdali mandátu J. Klégr, A. Šobíšková,M. Roztočil, J. Santolík,
M. Chládková, V. Kejval, I. Madej ,V. Kimlová a K.Časar. Strana č. 3 KSČM tedy nezískala
žádný mandát.
Pí. Marešová poté konstatovala, že zastupitelstvo obce Vyžlovka je 8 členné a vyjmenovala
zvolené členy zastupitelstva Ing.Jan Pelikán Ph.D., MUDr. Jolana Pečenkvá, Mgr. stanislav
Hrnčíř,Bc. Robert Vondrovic, Zdeněk Morávek,Ing. Ivo Šafář, Martin Voráč, Michal Vilinger.

5. 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,
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích
„ Slibuji věrnost Česká 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 připravovaném archu (příloha č. 2). Předsedající odevzdal
zastupitelům „ Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva“. Předsedající také předal
starostovi obecní insignii. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
6. Určení počtu místostarostů, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění( § 71 zákona o obcích).
Předsedající přednesl návrh , aby ZO volilo 2 místostarosty a oba funkce vykonávali jako
neuvolnění.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Vyžlovka schválilo zvolení 2 místostarostů, kteří budou funkci
vykonávat jako neuvolnění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
7. Určení způsobu volby starosty a místostarostů.
Předsedající konstatoval , že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba veřejně
hlasováním.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu způsobu volby.
Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Vyžlovka schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

8.Předsedající vyzval zastupitele k podávání návrhů na funkci starosty, byl podán ,
aby starostou byl zvolen Ing. J. Pelikán Ph.D.. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k hlasování, předtím byla dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Vyžlovka volí starostou Ing. J. Pelikána Ph.D., který bude tuto funkci
vykonávat jako neuvolněný.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Po zvolení předsedající Ing. Krchov předal vedení schůze nově zvolenému starostovi
Ing. J. Pelikánovi Ph.D.
9. Volba místostarostů.
Předsedající vyzval zastupitele k volbě místostarostů. Byly podány návrhy na funkci
místostarosty Bc. R. Vondrovice a Z. Morávka. Před hlasováním byla dána možnost
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo obce Vyžlovka volí místostarostou Bc. R. Vondrovice a Z. Morávka,
kteří budou funkci vykonávat jako neuvolnění.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno.
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
( § 72 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce Vyžlovka byla v souladu
s §72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev v platném znění poskytována měsíční odměna ve výši XXXXX a to od
6.11.2014. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty a
místostarostů ve výši: starosta neuvolněný: XXXXX Kč, neuvolnění místostarostové
ve výši: XXXXX Kč a to od 6.11.2014. Předsedající dále konstatoval, že počet členů ZO
je 8, protože za stranu č. 3 se všichni kandidáti vzdali mandátu.
Návrh usnesení č.7
Zastupitelstvo obce Vyžlovka stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce ve výši XXXXX Kč ode dne přijetí tohoto usnesení, t.j od 6.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Vyžlovka v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši XXXXX Kč, odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.9
Zastupitelstvo obce Vyžlovka v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši XXXXX Kč, odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Předsedající konstatoval, že nebylo možné prozatím zvolit členy kontrolního a finančního
výboru, proto se jejich volba odkládá na nejbližší zasedání.
Návrh usnesení č.10
Zastupitelstvo obce Vyžlovka odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na
nejbližší zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Diskuse.
Starosta vyzval přítomné k diskusi k proběhlému programu. Hovořil o uplynulých
volebních obdobích a poděkoval bývalému starostovi V. Janečkovi za práci pro obec.
Poděkoval za zvolení a řekl, že bude nadále pokračovat v práci pro občany Vyžlovky.
Konstatoval, že je potřeba dobudovat zbývající infrastrukturu v obci, důraz kladl i na
společenský život v obci a na tradiční spolupráci s okolními obcemi .Také vyzvedl význam
otevření úřadu pro občany. MUDr. Pečenková dále poděkovala bývalým zastupitelům obce
za jejich práci pro obec a vyjádřila přesvědčení, že budou nápomocni novým zastupitelům
v jejich nové funkci.
V diskusi dále vystoupil bývalý starosta V. Janeček , který shrnul 16 let své práce a i
ostatních zastupitelů, připomněl, že v těchto letech byla v obci vybudována ČOV kanalizace
vodovod, nově zasíťované parcely na prodej. Doprava se velmi zlepšila, obec má velmi
dobré dopravní spojení s hlavním městem. Také vyzdvihl skutečnost, že obec není
zadlužená a má zisk. Problémy jsou především ve školství, způsobené nárůstem počtu
obyvatel. Popřál nově zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů v jejich práci.
Protože již nebyly žádné diskusní příspěvky , starosta ukončil zasedání v 18.40 hodin.

Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina.
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce.
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne: 8.11.2014
Zapisovatel: Eva Pačesová
Ověřovatelé: MUDr. Jolana Pečenková dne …………………………………

Ing. Ivo Šafář dne …………………………………………………..
Starosta:

Ing. Jan Pelikán Ph.D.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka
konaného dne 6.11.2014

Zastupitelstvo schválilo:
1. usnesení č. 1 – ZO určilo ověřovatele zápisu MUDr. Pečenkovou J. a Ing. Šafáře I.,
zapisovatelkou určilo p. Pačesovou E.
2. usnesení č. 2 – ZO schválilo program ustavujícího zasedání dle přílohy zápisu
3. usnesení č. 3 – ZO schválilo zvolení 2 místostarostů, kteří budou funkci vykonávat
jako neuvolnění
4. usnesení č. 4- ZO schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarostů
5. usnesení č. 5 – ZO volí starostou Ing. J. Pelikána, Ph.D., který bude funkci
vykovávat jako neuvolněný
6. usnesení č. 6- ZO volí místostarostou Bc. R. Vondrovice a Z. Morávka, kteří budou
funkci vykonávat jako neuvolnění
7. usnesení č. 7- ZO stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce ve výši XXXXX Kč ode dne přijetí tohoto usnesení,
tj. od 6.11.2014
8. usnesení č. 8- ZO v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu neuvolněného starosty ve výši XXXXX Kč,
odměna bude poskytována ode dne zvolení, tj. od 6.11.2014
9. usnesení č. 9- ZO v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu neuvolněného místostarosty ve výši XXXXX Kč,
odměna bude poskytována ode dne zvolení, tj. od 6.11.2014
10. usnesení č. 10- ZO odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru
na nejbližší zasedání ZO

Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
starosta obce

Bc. Robert Vondrovic
místostarosta obce

Zdeněk Morávek
místostarosta obce

