Obec Luká
Zastupitelstvo obce Luká

Zápis
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Luká
konaného dne 31.10.2018 od 17,00 hod

Zasedání Zastupitelstva obce Luká (dále jen „zastupitelstvo“) zahájil v 17,00 hod. dosavadní starosta obce
p. František Lakomý (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu s §91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ v platném znění, do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 19.10.2018, žádný návrh nebyl
podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla v souladu se zákonem zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Luká p dobu nejméně 7 dnů, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna
na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 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 členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil na skutečnost, 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).
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval 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.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vydržela a Bc. Navaru, zapisovatelem p. Šimíčkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká, určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Vydržela, Bc. Jiřího Navaru,
zapisovatelem p. Marcelu Šimíčkovou.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno

2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou pro členy zastupitelstva a
informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje program ustavujícího zasedání dle návrhu:

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 odst. 1.
písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
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
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Diskuse
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiný návrh nebyl vznesen.
Předsedající dal o návrhu hlasovat:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty aby
byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká v souladu s § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Funkce místostarosty bude
vykonávána jako neuvolněná.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 /Ing. Ellner/ Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Volba starosty:
Předsedající upozornil, že nejprve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně nezvolení žádného
kandidáta bude volen místostarosta. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.
Člen zastupitelstva Bc. Navara navrhl zvolit do funkce starosty p. Františka Lakomého.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká volí starostou Františka Lakomého, nar. 11.8.1957, bytem Luká č.
53.
Hlasování: pro 5 /p. Lakomý, Bc. Navara, p. Němec, p. Zapletalová, p. Vyroubal/
proti 0
zdržel se 4 /Ing. Ellner, Mgr. Martínek, Ing. Vronka, p. Vydržel/
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty:
Byl podán jeden návrh zvolit do funkce místostarosty Bc. Jiřího Navaru.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká volí místostarostou Bc. Jiřího Navaru, nar. 30.7.1975, bytem Luká
č. 91
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1
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 i kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§ 119 odst. 1 zákona o
obcích). Předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva, členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 5
členů. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít 5
členů.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Člen zastupitelstva Bc. Navara navrhl p. Vyroubala. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká volí předsedou finančního výboru p. Lubomíra Vyroubala.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Člen zastupitelstva Mgr. Martínek navrhl Ing. Vronku. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká volí předsedou kontrolního výboru Ing. Kristiána Vronku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit členy finančního výboru Mgr. Martínka, Ing. Ellnera, p. Pluháčka, p. Němce. O
každém členu se hlasovalo zvlášť.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká volí členy finančního výboru Mgr. Jana Martínka, Ing. Miroslava
Ellnera, p. Františka Pluháčka ml., p. Jaromíra Němce.
Hlasování: Mgr. Martínek: pro 8, proti 0, zdržel se 1 /Martínek/
Ing. Ellner: pro 8, proti 0, zdržel se 1 /Ellner/
p. Pluháček: pro 8, proti 0, zdržel se 1 /Němec/
p. Němec: pro 8, proti 0, zdržel se 1 /Němec/
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Předsedající navrhl zvolit členy kontrolního výboru Ing. Kováře, p. Zapletalovou, p. Sasáka, Ing. Müllera. O
každém členu se hlasovalo zvlášť.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká volí členy kontrolního výboru Ing. Josefa Kováře, p. Lenku
Zapletalovou, p. Filipa Sasáka, Ing. Miloslava Müllera.
Hlasování: Ing. Kovář pro 9, proti 0, zdržel se 0
p. Zapletalová pro 9, proti 0, zdržel se 0

p. Sasák pro 9, proti 0, zdržel se 0
Ing. Müller pro 7, proti 0, zdržel se 2 /Lakomý, Němec/
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72odst. 2 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna, a to ode dne 1.11.2018, ve výši:
-

Místostarosta obce 9.000 Kč
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 /Navara/

-

Předseda výboru 1.500 Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 /Vronka, Vyroubal/

-

Člen výboru 600 Kč
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

-

Člen výboru, který není členem zastupitelstva obce 500 Kč
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Luká v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s platností od 1.11.2018 takto: místostarosta 9.000 Kč, - předseda výboru 1.500 Kč, - člen zastupitelstva a výboru 600 Kč, člen výboru,
který není členem zastupitelstva obce Luká 500 Kč.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Diskuse:
Předsedající vyzval přítomné k diskusi. Nikdo se k diskusi nepřihlásil.
Předsedající poděkoval všem zúčastněným, vyzval občany, aby se i nadále zúčastňovali veřejných zasedání
Zastupitelstva obce Luká a v 17:25 hod zasedání ukončil.

Zapsala:

Starosta:

Ověřovatelé:

Místostarosta:

