Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce KRUH konaného
dne 17. října 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Kruh.
přítomno: 7 členů nového zastupitelstva
Jindřich Vancl, Ivana Horáčková, Ladislav Pršala, Iveta Jeriová,
Eva Loukotová, Roman Kužel, Jiří Sedláček
3 občané, 1 host
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin, ukončeno v 18,3o hodin
1)Přivítání přítomných provedl dosavadní starosta a zároveň člen nového
zastupitelstva obce Jiří Sedláček, který ustavující zasedání řídil (dále
jako předsedající schůze).
2)Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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
3) 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
9.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kruh zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 10.10.2022
4) Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
5) Povinností na ustavujícím zasedání je seznámení přítomných Předsedající
schůze seznámil přítomné s výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce
Kruh, konaných 23. a 24.září 2022.
- do seznamu voličů bylo v Kruhu v době konání voleb zapsáno 398 voličů
- vydáno bylo 280 úředních obálek
- odevzdáno bylo 280 úředních obálek – (tj. 70,35 %)
- počet platných hlasů v obci – 273
- do zastupitelstva obce Kruh pro volební období 2022 – 2026 byli zvoleni:
Sedláček Jiří 245 hlasů
Vancl Jindřich 204 hlasů
Horáčková Ivana 172 hlasů
Pršala Ladislav 161 hlasů

Jeriová Iveta 137 hlasů
Kužel Roman 131 hlasů
Loukotová Eva 130 hlasů
6) Předsedající schůze 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, v platném
znění). Plné znění slibu členů zastupitelstva přednesl Jiří Sedláček
a členové stvrdili svůj slib slovem slibuji, a podpisem na předloženou listinu
se zněním 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 Kruh a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné 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.
7) Předsedající schůze navrhl určit ověřovateli zápisu Romana Kužela a Ivetu
Jeriovou a jako zapisovatelku Evu Loukotovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky a bylo o něm hlasováno.
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Horáčková,
Sedláček, proti: 0, zdržel se: 0)
8) Předsedající schůze seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání.
- schválení způsobu volby nových orgánů obce
- volba starosty obce
- volba místostarosty obce
- volba předsedů a členů výborů
- projednání výše odměn za výkon jednotlivých funkcí
- projednání termínu vyplácení schválených odměn
K navrženému programu nebyly připomínky a bylo o něm hlasováno
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Horáčková,
Sedláček proti: 0, zdržel se: 0)
9) Schválení způsobu volby nových orgánů obce - navržena veřejná volba tzn.
hlasováním zdvižením ruky. Jiné návrhy nebyly
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Pršala, Vancl, Horáčková, Jeriová,
Sedláček, proti: 0, zdržel se: 0)

10) Předsedající schůze navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a)
zákona o obcích, aby členové zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon
funkce starosty obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné nebylo vzneseno.
O návrhu bylo hlasováno
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Horáčková,
Sedláček proti: 0, zdržel se: 0)
11) Do funkce uvolněného starosty byl navržen Jiří Sedláček
(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Horáčková,
proti: 0, zdržel se: Sedláček)
V řízení zasedání pokračoval nově zvolený starosta Jiří Sedláček
12) Nově zvolený starosta obce navrhl, aby v zastupitelstvu byl 1 neuvolněný
místostarosta. O návrhu bylo hlasováno
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Horáčková,
Sedláček proti: 0, zdržel se: 0)
13) Do funkce neuvolněného místostarosty byl navržen Jindřich Vancl
(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Loukotová, Kužel, Pršala, Horáčková, Jeriová, Sedláček,
proti: 0, zdržel se: Vancl)
14) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval přítomné o povinnosti
zastupitelstva 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). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst.
4 zákona o obcích). Členy finančního a kontrolního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu 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 3 členy. Jiný návrh nebyl podán.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit svoje stanovisko.
Žádné jiné nebylo sděleno. O návrhu zřídit tříčlenný finanční výbor a
tříčlenný kontrolní výbor bylo hlasováno

(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl,
Horáčková, Sedláček proti: 0, zdržel se: 0)
Dále bylo hlasováno o obsazení funkcí předsedů a členů výborů
15) Na předsedu finančního výboru byl navržen Ladislav Pršala
(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Vancl, Horáčková, Sedláček,
proti: 0, zdržel se: Pršala)
16) Na předsedkyně kontrolního výboru byla navržena Ivana Horáčková
(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Sedláček,
proti: 0, zdržela se: Horáčková)
17) Za člena finančního výboru navržen Roman Kužel
(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Loukotová, Pršala, Jeriová, Vancl, Horáčková, Sedláček,
proti: 0, zdržel se: Kužel)
18) Zastupitelstvo musí jmenovat do funkce druhého člena finančního výboru.
Navržena je Lucie Kašičková, s návrhem souhlasí. Její funkce zanikne s koncem
funkčního období nově zvoleného zastupitelstva.
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl, Horáčková,
Sedláček proti: 0, zdržel se: 0)
19) Za členy kontrolního výboru navrženi Eva Loukotová a Iveta Jeriová
(hlasování: /5 : 0 : 2/ pro: Kužel, Pršala, Vancl, Horáčková, Sedláček
proti: 0, zdrželi se: Loukotová, Jeriová
Dále se rozhodovalo o výši odměn
20) Zastupitelstvo bylo seznámeno s výší měsíční odměny pro uvolněného
starostu, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích Odměna pro uvolněného
starostu obce činí 48.244,- Kč měsíčně.
21/ Návrh na výši měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu,
která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v souladu s § 72 odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích. Odměna pro neuvolněného
místostarostu je navržena 10481,- Kč měsíčně. O návrhu výše měsíční
odměny pro neuvolněného místostarostu bylo hlasováno

(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Kužel, Pršala, Horáčková, Loukotová, Jeriová, Sedláček
proti: 0, zdržel se: Vancl)
22/ Návrh na výši měsíční odměny pro neuvolněného předsedu finančního
výboru a neuvolněného předsedu kontrolního výboru, která je dána
nařízením vlády č. 318/2017 Sb.v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích. Odměna pro neuvolněného předsedu finančního výboru
a neuvolněného předsedu kontrolního výboru je navržena 1446,- Kč měsíčně
O návrhu výše měsíční odměny pro neuvolněného předsedu
finančního výboru a pro neuvolněného předsedu kontrolního výboru bylo
hlasováno
(hlasování: /5 : 0 : 2/ pro: Kužel, Vancl, Loukotová, Jeriová, Sedláček, proti: 0,
zdrželi se: Pršala, Horáčková)
23/ Návrh na výši měsíční odměny pro člena finančního výboru, která je dána
nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích. Odměna pro neuvolněného člena finančního
výboru je navržena 1044,- Kč měsíčně. O návrhu výše měsíční odměny
pro člena finančního výboru bylo hlasováno
(hlasování: /6 : 0 : 1/ pro: Horáčková, Loukotová, Pršala, Vancl, Jeriová, Sedláček,
proti: 0, zdržel se: Kužel
24/ Návrh na výši měsíční odměny pro člena kontrolního výboru,
která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích. Odměna pro neuvolněného člena
kontrolního výboru je navržena 1044,- Kč měsíčně. O návrhu výše měsíční
odměny
pro člena kontrolního výboru bylo hlasováno
(hlasování: (/5 : 0 : 2/ pro: Horáčková, Pršala, Vancl, Kužel, Sedláček, proti: 0,
zdrželi se: Jeriová, Loukotová)
25) Návrh na výši měsíční odměny pro člena finančního výboru, který není
zastupitel a která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích. Odměna pro Lucii
Kašičkovou, která není členkou zastupitelstva a která byla v průběhu
zasedání do funkce člena finančního výboru jmenována zastupitelstvem obce
je navržena ve výši 528,- Kč měsíčně.
(hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Horáčková, Loukotová, Kužel, Pršala, Vancl, Jeriová,
Sedláček, proti: 0, zdržel se: 0)

26/ Bylo navrženo vyplácet schválené odměny za výkon funkce den
po ustavujícím zasedání od data 18.10.2022.
hlasování: /7 : 0 : 0/ pro: Horáčková, Loukotová, Kužel, Jeriová, Pršala, Vancl,
Sedláček
Po všech těchto nezbytných úkonech, které patří do programu ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce, se ujal slova nově zvolený starosta obce Jiří Sedláček.
Nejdříve poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili komunálních voleb a následně
i nově zvoleným zastupitelům za podporu a důvěru. Dále poděkoval spoluobčanům
za jejich zájem o obec, o čemž svědčí nadprůměrná účast při komunálních volbách
a popřál novému zastupitelstvu hodně úspěchů a také pevných nervů v této těžké
době. Asi nejdůležitější akcí v nadcházejících letech bude vodovod a kanalizace,
od toho se bude vše odvíjet. Bude to ještě nějaký čas trvat, než budeme u konce.
Proto nesmíme zapomínat na ostatní věci a „skočit“ po každé dobré dotaci. Máme
tu hasičárnu už v divném stavu, školu, hasičské auto, koupaliště, je potřeba řešit
energie, podívat se na hospodaření s odpady. Je potřeba mít připravené projekty
a čekat. Uvidíme, co se kde objeví. Brzy bude dokončena studie pro vodovod
a kanalizaci, bude se tedy dělat projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.
Potom bude nové zastupitelstvo čekat výběrové řízení na zpracování dokumentace
pro provedení stavby a pro stavební povolení. To nejdříve příští rok. V něm nás čekají
také oslavy, fotbalový turnaj bude 70. ročník, hasiči oslaví 135 roků od založení
a Mercedesu bude 80. Společenské akce dokážeme nějak podpořit, ty ostatní, musíme
hlídat, ať obec nezadlužíme. Musíme být hodně opatrní, ale život určitě zastavit
nemůžeme. Uvidíme, co bude dál.
Starosta poděkoval končícím zastupitelům za jejich práci pro obec a zvlášť
Jaromíru Bucharovi za odváděnou práci pro obec s veřejným osvětlením
a za elektrikářské práce.
Potom už probíhala delší diskuse mezi přítomnými občany a zastupiteli
Na závěr starosta přečetl usnesení, popřál zastupitelům hodně štěstí
při rozhodování o další budoucnosti obce, poděkoval všem přítomným za účast
na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Kruh a zasedání ukončil

