7'ápis
obce Ratibořskó Hory'
zasedání
Zastupitelstva
z ustnvujícího
konaného dne 6.1l. 2014. od 17:00 hodin'

Zaháiení zasedání zastupitclstva
l{ory (dále téžjako .,zastupitelstvo..) bylo
zahájeno v 17.00 hodin dosavadním starostou obce p. Radkem Lambojem (',dáte jako

Zasedrání Zastupitelstva obce Ratibořské

,,předsedající'.).

Piedsedající schťrze konstatoval, že zasedliní bylo iádně svoláno tak, aby se v souladu
s s 91 odst. 1 zákona č' 128/2000 sb.' o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
kona]o do 15 dnů odc dne uplynu{í lhůty pro podrínínávrhů soudu na ncplatnost voleb
nebo hlasování (|hůta uplynula dnc 24.l0.2014. žádný náwh nebyl podán). Inlblmace
podle $ 93 ods1. l zákona o obcích byla na uřední desce obecního úřadu Ratibořské
Hory zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dúí,a to od 29.10.2014 do
6.1 l.20l4. Současně byla zveřejněna na .,elektÍoíickéuřední desce..'
Piedsedající schuze dále z prezenčníiistiny přítomíýchčleÍůzastupitelstva (příloha
t) konslatoval, Že přílomno je 15 č|enůzastupitelstva (z celkového počtu 15 všech
čle[u zastupitelstva)' takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ("s 92 odst. 3 ziíkona o
obcích).

složeníslibu členY zastupitelstva
Předsedající v souladu s $ ó9 odst. 2 zákorÁ o obcích lyzval přítomné čleÍy
zastupitelstva ke sloŽeni sljbu. Před složenínr slibu předsedající upozomil přítomné
členy zastupitelstva' že odmítnutísloŽit slib nebo složení slibu s výhÍadou má za
následek zanik mandátu ($ 55 zákona č. 491/2001 Sb.' o volbách do zastupitclstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění)'
SloŽení slibu proběh|o tak. že předsedaiící přečetl slib stanovený v $ 69 odst' 2 zákona
o obcích a jmenovitě vyzval přítomné člen). Zastupitelstva ke sloŽení slibu pronesením
podpiserrr na připraveném archu (říloha č.2).
slova
''slibuji..a
Zádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou'

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající nawhl ulčit ověřovatele zápisu p. Antonína Fišera a p. Joselá Mareše a
zapisovatelem p. Lenku Blovskou. K návrhu nebyly vzneseny Žádné protinávrhy.
NúýÍhasnesení:
Z.rstupitelstýo obce Ratibořské Hory určuje oýěřow,teli z|ipislr p. Antonína Fišera a
p. JoseÍa Marcše ., zapisoýatelem p. Lenku Bloýskou.
výsledek hlasování: Prol 15 Pťoti:0 Zdrže|i se;0
Usnesení č.l/l/20l4 bYlo schvá|eno.

schválení Dřogramu:
Předsedající sez1.ímil piítomné s nií\Ťhem přoglamu v so! adu s pozvánkou předanou
členůmzastupitelstva a v souladu s infoÍmací zveřojnčnou na úřednídesce. K náWhu
progíamu nebyly vzneseny návlhy na doplnéní.Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přitomným občanům'Ing. Silhavý vz1esl dotaz oh]cdně usnesení
- předsedající vysvětlil, že usnesení bude vždy kjednotlirrym bodům prograÍnu.
Předsedající dal h|asovat o náWhu programu'
Ntivth us eseni:
ZastupiÍelsÍvo obce RLtibořské Hory scl,ýaluje nósledující ptogrum astr,ýujícího
zase.lliní:
volba starosty a místostarostý a dalšíchčlenůrady obce
určení,které funkcc budou členovézastupite|stva }Tkonávat jako
d|ouhodobě uvolnění (s 71 zákona o obcích)
určenízpůsobu vo|by stařosty a místostarosty a dalšíchčlenůrady obce
volba stařosty
vo|ba místostařosty
volba dalšíchč|enůrady obce

l)

.

.
.
.
.

II) Zřízeníflnančníhoa kontrolíího t.ýl'oru
. určenípočtu členůfinenčníhoa kontlolního \.ýbořu
l volba předsedy Íinančníhovýboru

.
.
.

volba předsedy kontrolního qýboru
vo|ba členůÍinančníhovýboru
vo|ba členůkontro|niho Úboru

III) Rozhodnutí
IV) Diskuze
\\ Závér

o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva

výsledek h|rsování: Přo: 15 Pťoti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/l/2014 bylo schváleno'

Bod I - volba starostY a místostarostY a da|šíchčlenůrady obcc:
Uťčení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dálc navrl , aby fimkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněnií ve
smyslu $ 7l ziíkona o obcích. Jiné ná.!Ťby nebyly vzneseny. Před hlasovánim byla
diína možnost zastupite|ům přítomným občanůmsdělit své stanovisko. zádné
stanovisko sděleno nebylo'
Ndvrh usnesení:
Zastupiíelývo obce Ratibořské Hory v souladu s s 84 od-'t. 2 pís|tL, k) zlÍkond o
obcích uiaje, že pro výkon ÍúnkcesÍarostJ) obce bude čIen zasÍupitebtýa
dlouhotlobě upolněn.
Výsledek h|asoyání: Pro: 15 Proti:0 ZdrŽe|i se'' o
Usnesení č.3/1/2014 bylo schváleno'

i

Určenízpůsobu volby starosry' místostarosty a dalšíchčlenůmdy obce:
Předsedající konstatoval' že způsob volby staŤosty. místostarcsty a dalších členůrady
obce můžeprobíhat veřejně nebo taině hlasováním' V piípadě tajné volby budou hlasy
jednotlivými č|eny zastupitclstva odevzdiíny do připravené h|asovací umy' nás]edně
budou předsedajícím spočít.lny a případným čIenůmzastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítánizkontrolovat' Předsedající nawhl volbu starcsty, místostarosty a
dalších členůrady obce veřejnč hlasoviíním.Před h|asováním byla dána možnost
zastupitelům i pňtomným občanůmsdělit své stanovisko' Zádrré stanovisko sděleno
nebylo.
N|iýf h usnese í:
ZastupifuIstýo obce Ratibořské HoryJ schvaluje veřejný zpíl'ob hlnsoýli|,í pťo ýolbu
stafosÍy, míf'tosta|osty a dalších čIenůrudy obce.

Výsledek hlasování: Pro: l5 Přoti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č.4/1/20l4 bylo schvá|eno.
Předsedajíci dále upozornil, že nejdříve bude volen stalosta apo jeho zvolení bude
přistoupeno k volbě místostarcsty následně k volbě čJenůrady obce. o jednotliÚch
kandidátech bude hlasováno v poiadí' vjakém byli rravrženi. přičcmžpo platném
zvolení konl<Iétního kandidátajiž nebude v hlasoviínípokačoviíno.

Navťhování kandidáta na funkci starosty

a

volba starosty:

Předsedaiící q'zval členy zasftrpitelstva k podávfuí návrhu na funkci staŤosty' Byl
podán nrisledujícínávlb: pí I'enka Blovská přednesla návrh sdtl.;.žell,j Za rozvoj celé
obce' zvolit do fi.rnkce starosty pana Radka Lamboje. Před blasoválrím byla dána
možnosl zastupitelům i přítoÍl'j'Ínob&nům sdělit své stanovisko. Zídnéstanovisko
sděleno nebylo. p. Lamboj prohlásil, že s kandidaturou souhlasí.
Nóvth usnesení:
zastupitehtýo obce Ritibořské Eory ýolí stafosÍol| obce Ralibořské Hory p. Rqdka
La boje
Výsledek h|asování: Přo: 15 Proti: 0 Zdřželi se| 0
Usnesení č.5/1/2014 by|o schváleno.

Dosavadní předsedající byl zvolen starostou a pokračoval tedy ve vederrí zasedání
(dále veden jako .,předsedající..)'
NaYrhování kandidáta na íunkci místostarosty a volba místostarosryi
Předsedající přednesl nriwh Sdružení Za rozvoj ce]é obce zvo|it do funice
místostarosty pana Mgr' Tomáše Basíka a dríle vyzval členy zastupitelstva k podáviiní
dalšíchnávrhů na frrntci místostarosty.
Před hlasováním byla diina moŽnost zastupite|ům j přítomn]hn občanůmsdělít své
stanovisko. P' M. Dvořák navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Mar€še, Ing.
Šilha\:inavrhl p. A. Fišera. Nejprve dal předsedající lúasovat o prvnío kandidátovi
Mgr. Tomáši Basíkovi, kteÍý prohlásil. že s kandidaturou souh]asi.
Návth as esehí:
Zastupitektýo obce Ratibořské Hory wlí míslosÍL|ostou obce Rdlibořské Hory MgL
Tomáše Basíka

výsledek hlasování: Pro: l0 Přoti:1 Zdrželi se:4
Usnesení č.6/1/2014 bvlo scbváleno'

Navrhování kandidátů na funkci člena řady obce

a

volba ělenů řady obce:

Předsedající přednesl náwh Sdružení Za rozvoj celé obce zvolit do funkce č|ena rady
pana Luboše Hodného, parra Jindřicha Prokeše a pana Pavla Vaňka a dále vyzval
členy zasfupitels1va k podávání dalších návrhů na funkci člena rady' Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občarrům sdělit své stanovisko.
NavÉeníkarrdidáti na post člena lady obce protrlásili' Že s kandidaturou souhlasi.
Nóvrh usnesení:
zastapitelstýo obce Ralibořské Ho|y volí čIe,,em rady obce p, Luboše ll,dněho
výsledek hlasoyání: Pro10 Proti 0 Zdrželi se 5
Usnesení č.7/1/2014 bylo schváleno.

Núýrh usnese í:
zastupitelslýo obce Ratibořské Eory ýolí členefu fuď! obce p. Jindřicha Pfokeše
výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrže|i sc 5
Usnesení č.8/1/2014 |rylo schváleno.

Nliýrh usfteseni:

Zdst.|pitelst,o obce Ratibořské Hory, ýoIí členem fa.ly obce p. Paýla Vaňh,
Přoti 0 ZdÉe|i se 5
vÝsledek hlasování: Pro
Usnesení č'9ll/20l4 bY|o schYáleno.

l0

Bod II - zřízenííinančníhoa kontťolního výboru:

Zřízeni výborů a určeíípočtu jcjich členů:
Předsedající iďomoval o povinnosti zřídit finančnía kontřolni výbol (s 1] 7 odst. 2 a
s 84 odst. 2 písm. l) zríkona o obcích)' neboť l.rrnkčníobdobí výborů předchozího
7llstupitelstva zaniklo spolu se zrínikem původníhozastupitelstva. Zastupitelstvo
bÍ lichý, piičemžlinančnía kontolní výbor
uřčuje počet členůvýboru, kteřý
-musí
kontrolního výboru nemůžeb}t starosta'
nejméně
členy.
c|eny
musí mít
mistostarosta, tajeÍník obecního úřadu arri osoby zabezpečuiicí rozpočtové a účetní
pláce na oU.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zříďlo finančnívýbor a kontřolní výbol'
piičemžkaždý z nich bude mít pět členů.Jiný nálŤh podán nebyl. Před hlasovíiním
byla rlrina možnost zastupjtelúm i přítomným občanůmsdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sdě|eno nebylo.
Nóýtl' usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratibořské Hory zňzuje finančnía kontro|ní výbor' oba výbory
budou pětiělenné'
výsledek hlasování| Pro10 Proti 0 zdrželi se 5
Usnesení č.l0/l/201.l bylo schváleno.

ťi

volba předscdy Íinančního{ýbořu:

Předsedající pŤednesl návrh Sdružení Za rozvoj celé obce zvolit do funkce předsedy
firrančníhovýboru pana Ing. Peha Šilhavého.Ing. Šilhavý problásil' že

kandidatuťou nesouh]así. Picdsedající na\Ťhl do l.unkce předsedy Íinančníhovýbořu
Ing' Mareše. Ing' Mareš prohlásii. Že s kandidaturou souhlasí.
Přcd hlasoviíním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko. Žádné starrovisko sděleno neby]oNliýÍh snesení:
ZasÍupi1elstýo obce Ratibořské Hory volí předsedou finančníhovýboru Ing. Josefa
M.rÍeše.
Zdrželi se 3
výsledek hlasování: Pro 12 Proti
Usnesení č.1 l/1/20l4 bvlo schváIeno.
s

0

Vo|ba předs€dy kontrolního výboru:
Předsedající přednesl návrh SdruŽení Za rozvoj celó obce zvo|it do funtce předsedy
kontrolního Úboru pana Ing. P' Šilhavého'Ing. Šilhavý prohlásil, Že
s kandidatÚou nesouhlasí. Předsedající nar'rbldo funkce přcdsedy 1inančního výboru
Ing. Kutného. lng. KutÍý plohlásil' Že s kandidaturou nesouhlasí.
Předsedajicí navrhl do funkce předsedy finančníhovýboru p' M. Dvořáka. P' Miloslav
Dvořák prohlásil, Že s kandidaturou nesouhlasí' Předsedající navrhl do funkce
předsedy linančníhovýboru lng. Mareše. Ten prohlásil, ŽejejiŽ piedsedou finančního
výboru a s kandidaturou nesouhlasí' Předsedající navrhl do li.rrůce předsedy
firrančníhovýboru p' Antonína Fišera. Antonín FišeI plohlasil' že s kandldatwotl
souhlasí.
Nóvrh usnesení:
z.,stupitelstýo obce Rt,tibořské Hory ýolí přefuedou rtki,,čního ýýbofu p. A|,Ío,'í,,a
Fišeru'
výs|edek hlasování: Pro15 Proti 0 ZdřŽeli se 0
Usnesení č.1211/20|4 by|o schváleno.

volba člcnů{inančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující náwhy: Da funkci člena finančrrího Úboru navrženi:
p. Lenka Blovská. p. Jiií KÍch, p. Josef Slabý a p' Mi|oslav Dvořiík. Navržení
kandidaturou souhlasí.
NliýÍI| usflesení:

s

Zostupitelstvo obce R.ltibořské Eory volí čIeny Jinančníhovýbotu
Blovskou, p. Jiřího Krcha, p. JoseJa Slabého a p. Miloslaýa Dýořdka.
Výslcdek hlasování: Prot5 Proti 0 zdrželi se 0
t]snesení č.13/1/2014 bylo schváleno.

p.

Lenku

Volba členůkontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávriní návrhů na členy kontrolního
\'ýboru. Byly podány následující náwhy: na l.unkci člena kontrolního výboru íavrŽeni:
p. I-ukáš Novotný, p. Lenka Blovskr! lng. Vladimír Vácha a p' Josef slabý. Navržení
s kandidaturou souh]así'

Ndýťh us esení:

zastupi1ektýo obce Rotibořské Hory volí čIe,ry ko,,Ířolního lýbora p. Lakóše
Noýothého, p. Lenku Bloýskou, Ing. vlatli,t,íru Vóchu a p. JoseÍa Sldbého'
Výsledek h|asování: Pro15 Přoti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1411/2014 bylo schváleno'

Bod lII _ rozhodnutí o odměnách za YÝkon funkcí neuvolněných členůzastuDitelstva:
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzaŠtupite|stva:
Předsedající nawhl, aby neuvolrrěným členůmzastupitelstva byla v souladu s s 72
zákona o obcích a nďízení v|ády č. 3712003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění. poskýov.ína měsíčníodměna ve zněni následujícího
návrhu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Náýth snesení:
1) Zastupitelstvo obce Ratibořské Hory vsouladu s $ 72 a $ 84 o.lst. 2 písnL n)
zlikoha o obcích st.,,|oví měsíčníodměny za ýýkon je.lnotlwch Íu kcí tdkto:

Místostr'fost.,

...'..7

000

Kč

Člen rady ..,,,.,............................. 1 000 Ift
Člen zastupitektýa ......................'..'. 200 Kč

2) Zastupitelstýo obce Ratibořské Hory v soaladu s $ 77 odst. 3 pís,|L b) z|ikona o
obcích str'hoýí, že při souběhu Ýi,konu několika Íur,kcí se odměna neuýolněfuéll'l|
člehoýi z'astupitelstýa obce poskyne poaze za ýýkon Íunkce' za niž porlle fuzhodnuÍí
zdsl upitelstva náleži nejtyšši odměna

3) Zdstupi1elstýo obce Ratibořské Hory ý souladu s s 77 odst. 2 a s 84 odst' 2 písnl
,,) zdkona o obcích stanoýí' že rhěsíčníodmět.J| za ýýkol| Ítlhkce euýolněného člena
zaslúpitektýa se budou poskýtoýdt o.le rlne přijetí tolroto shesení.
V PřípÍ,tIě |,dstoupení nóhrudníka

., e složr,'íslibu.
V případě

na ulolněný mafudál b de oďměna nóležet olte

pefiohúlní z'měny v obsazení jednotliých funkcí' tj' v případě nového
Íunkce (mí,|ostaťosty, člena rady) bude o.Ir,,ěh., háIežet ode dne zvolení

zýolení .]o
do tétoJankce.
výsledek hlasování: Pro 12 Proti 2 Zdrželi se
Usnesení č.16/1/201,| bYlo schváleno.

l

Bod lV - Diskuze:

V diskuzi předsedající nawhl používánízávěsného znaku i pro místostarcstu obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupjtelům i pří1oÍmým občanůmsdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Nó|'rh ushese í:
Zastupitelstýo obce Ratibořské Eory schvaluje používánízávěsného z,,ak.l pÍo
místostarostu obce.
Výs|edek hlasování: Přo 15 Proti 0 Zdřželi se 0
Usneseííč.17l1/2014 bylo schváleno.

Předsedaiící navrhl sPoZ ve složeni: p' František R),tíř' p' Ma e Malenická, p. Ilona
Burianová. Před hlaso.r'áním byla dána moŽlost zastupitolům i přítomným ohčanům
sdělit své stanovisko. Zádné stanovisko sdě]eno nebylo'
N|iýlh us,,esení:
ZaslapiÍelst,o obce Ratibořské Hory schvalaje SPOZ ýe slože,,í: p. Fruntišek Rytíř,
p. Mo|ie ual" icLli. p. Ilona Buionowí.
Výsledek hlasováni: Pro|5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.18/1/201,| bvlo schváleno.
aby členovérady měli osobní odpovědnost za staÍovený lesofi.
Před hlasováním byla dána možnost zastupjte|ům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko. Zádné stanovisko sděleno ncby|o.
NliýÍh snesení:
Zttstupitelst,o obce Ratibořské Hory schv.,I je členťtmrady obce osobní
odpo|,ědnos| za stahoýený fesor|.
Zdrž'e|i se 2
výsledek hlasováni: Pro5 Přoti
Usnesení ncbvlo scbváleno.

hg. Šilhavý navřhl.

8

Piedsedaiící ukolčil zasedlíní zastupitelstva v 18.l0 hod.

PřílohY zář'isui

1) Prezenčnílistina

2)
3)

Ljstioa prokazující složeníslibu členůzastupitelstva obce
Zveřejnění infomace o konání ustavujícíhozasedáni podle

Zápis

bI

.Ú,hotoýen dne: 1]

'l]'2011

Z.!pisova!(l' Lenka RIovllá
ověřovatelé: Ing'

staíosta: Radek Lamboj

dne

i

93 odst.

1

ZiíkoÍao obcích

