Zápis č. 01/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 2. 11. 2018

Zápis č. 01/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov
konaného dne 2. 11. 2018 od 18h v zasedací místnosti Obecního úřadu Tehov

Prezence
Přítomni

9

Omluveni

0

Neomluveni

0

Kateřina Ruszová, Marcela Konečná, David Hlouch, Jiří Pilný,
Jakub Novotný, Martin Landa, Jan Šrůt, Michal Straka, Jakub
Kajzler

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tehov zahájil v 18:05 dosavadní starosta obce David Hlouch (dále
také jako „předsedající“).
Předsedající úvodem poděkoval dosavadním členům zastupitelstva a výborů za konstruktivní
spolupráci a vedení obce v uplynulém čtyřletém funkčním období a blahopřál všem přítomným k
získání zastupitelských mandátů.
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.
Předsedající 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
19. 10. 2018 v 16:00, přičemž žádný návrh nebyl podán). Informace o termínu a programu
ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Tehov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25. 10. 2018 do
dnešního dne, přičemž sňato z úřední desky bude nejdříve zítra. Informace byla současně
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ umožňující dálkový přístup.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající konstatoval, že zápis z posledního veřejného zasedání dosavadního zastupitelstva
byl ověřen a vyložen k nahlédnutí na elektronické úřední desce obce a na OÚ a nebyly proti
němu podány žádné námitky.
Předsedající dále upozornil, že kromě zápisu nebude ze zasedání pořizován zvukový ani
obrazový záznam.
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1) 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, v platném znění).
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 Tehov 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).
Všichni členové zastupitelstva složili slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předsedající navrhl, aby zapisovatelem byl Jakub Kajzler a ověřovateli zápisu Jiří Pilný a
Martin Landa.
Nebyly vzneseny protinávrhy.
Navržení nominaci přijali.
Před hlasováním dal předsedající možnost případně se vyjádřit přítomným občanům, což nebylo
nikým z přítomných občanů využito.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jakuba Kajzlera a ověřovateli zápisu Jiřího
Pilného a Martina Landu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2018 bylo schváleno.

3) Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění:
●
●
●

●

Formální přesun bodu: “Složení slibu zastupitelů” na začátek programu.
Sloučení bodu “Volba starosty” a “Volba místostarosty”
Doplnění bodu “Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)” za bod “Ustanovení výborů zastupitelstva a
volba jejich členů”
Doplnění bodu “Žádost o dotaci na dostavbu chodníku Všestarská a Panská-západ z
fondu SFDI” před bod Různé.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo z přítomných
tuto možnost nevyužil.
Předsedající dal hlasovat o programu zasedání ve znění navržených úprav.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených
úprav:
1) Složení slibu zastupitelů
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
5) Ustanovení výborů zastupitelstva a volba jejich členů
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
7) Žádost o dotaci na dostavbu chodníku Všestarská a Panská - západ z fondu SFDI
8) Různé
9) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2018 bylo schváleno.

4) Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo stanovilo počet místostarostů na jednoho. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje počet místostarostů na jednoho.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2018 bylo schváleno.

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty a místostarosty obce.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/01/2018 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány. Výsledek sčítání bude zkontrolován
zapisovatelem a ověřovateli zápisu a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu volby.
Člen zastupitelstva Jakub Kajzer vznesl návrh na tajnou volbu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/01/2018 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Členka zastupitelstva Kateřina Ruszová navrhla zvolit do funkce starosty Davida Hloucha.
Další návrhy nebyly vzneseny.
Navržený kandidát nominaci přijal.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí starostou Davida Hloucha.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 6/01/2018 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Člen zastupitelstva Jiří Pilný navrhl zvolit do funkce místostarostky Kateřinu Ruszovou.
Další návrhy nebyly vzneseny.
Navržená kandidátka nominaci přijala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov volí místostarostkou Kateřinu Ruszovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/01/2018 bylo schváleno.

5) Ustanovení výborů zastupitelstva a volba jejich členů
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti 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), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 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 kontrolního nebo finančního 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 tříčlenný “Finanční výbor” a “Kontrolní výbor”,
pětičlenný “Výbor územního rozvoje” a pětičlenný “Výbor pro kulturu a školství”. Současně vyzval
občany ke zvážení účasti ve výborech obecního zastupitelstva s tím, že pokud se někdo přihlásí
v následujících týdnech, bude možno počet členů ve výborech navýšit.
Jiný návrh podán nebyl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov zřizuje
a)
b)
c)
d)

“Finanční výbor” jako tříčlenný,
“Kontrolní výbor” jako tříčlenný,
“Výbor územního rozvoje” jako pětičlenný,
“Výbor pro kulturu a školství” jako pětičlenný.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/01/2018 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhl na předsedu finančního výboru Michala Straku a vyzval členy zastupitelstva k
podání dalších návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Další návrhy nebyly podány.
Předsedající vyzval k vyjádření přijetí nominace. Navržený kandidát nominaci přijal.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedou finančního výboru Michala Straku.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 9/01/2018 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhl na předsedu kontrolního výboru Jiřího Pilného a vyzval členy zastupitelstva k
podání případných dalších návrhů.
Další návrhy nebyly podány.
Předsedající vyzval k vyjádření přijetí nominace. Navržený kandidát nominaci přijal.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Pilného.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1
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Volba předsedy výboru územního rozvoje:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu výboru územního
rozvoje. Kateřina Ruszová navrhla David Hloucha.
Další návrhy nebyly podány.
David Hlouch nominaci přijal.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedou výboru územního rozvoje Davida Hloucha.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 11/01/2018 bylo schváleno.

Volba předsedy výboru pro kulturu a školství:
Předsedající navrhl na předsedkyni výboru pro kulturu a školství Kateřinu Ruszovou a vyzval
členy zastupitelstva k podávání případných dalších návrhů.
Další návrhy nebyly podány.
Předsedající vyzval k vyjádření přijetí nominace. Navržená kandidátka nominaci přijala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedkyní výboru pro kulturu a školství Kateřinu Ruszovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Volba členů výborů:
Předsedající předložil návrh na členy výborů:
navrhl zvolit členy finančního výboru
●
●

Marcelu Konečnou
Martina Landu

navrhl zvolit členy kontrolního výboru
●
●

Jakuba Novotného
Jakuba Kajzlera

navrhl zvolit členy výboru územního rozvoje
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●
●
●
●

Jiřího Pilného
Jakuba Kajzlera
Jakuba Novotného
Martina Landu

zvolit členy výboru pro kulturu a školství
●
●
●
●

Marcelu Konečnou
Jana Šrůta
Věru Dufkovou
Kateřinu Šebkovou

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na členy výborů.
Další návrhy nebyly podány.
Předsedající vyzval k vyjádření přijetí nominace. Kateřina Ruszová uvedla, že navržené členky
výboru pro kulturu a školství paní Věra Dufková a Kateřina Šebková, které na zasedání nemohly
být přítomny, nominaci přijaly. Přítomní navržení kandidáti nominaci rovněž přijali.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy finančního výboru Marcelu Konečnou a Martina Landu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 13/01/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy kontrolního výboru Jakuba Novotného a Jakuba Kajzlera.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/01/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy výboru územního rozvoje Jiřího Pilného, Jakuba Kajzlera,
Jakuba Novotného a Martina Landu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/01/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy výboru pro kulturu a školství Marcelu Konečnou, Jana Šrůta,
Věru Dufkovou a Kateřinu Šebkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1
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6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Předsedající předal slovo Michalu Strakovi, který navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva
byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna v maximální výši dle
aktuálně platného nařízení vlády. Členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce, navrhl odměnu ve výši 1000,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí
tohoto usnesení, tedy počínaje dnešním dnem.
Michal Straka dále navrhl, aby se při souběhu výkonu několika funkcí odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytla pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží odměna nejvyšší.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, člena výboru, či
předsedy výboru v maximální výši dle platného znění příslušného nařízení vlády.
Zastupitelstvo obce Tehov stanoví odměnu pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce, ve výši 1000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, nebo výboru, jehož se zúčastnil.
Zastupitelstvo obce Tehov stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

7) Žádost o dotaci na
Panská-západ z fondu SFDI

Usnesení č. 17/01/2018 bylo schváleno.

dostavbu

chodníku

Všestarská

a

Předsedající uvedl bod s tím, že aktuálně jsou obě předmětné investiční akce ve finále příprav a
probíhá řízení směřující k vydání kladného územního rozhodnutí a stavebního povolení, které je
podmínkou podání žádosti o dotaci v programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Jakub Kajzler: Budeme současně schvalovat také samotnou investiční akci a disponuje obec
potřebnými finančními prostředky na spolufinancování projektů?
David Hlouch (starosta): Investiční akci dnes schvalovat není třeba, akce bude realizována
pouze při přidělení finančních prostředků z fondu a rozhodnutí o jejich přidělení očekáváme
nejdříve v průběhu příštího roku. Finanční prostředky na kofinancování akce obec k dispozici v
současné době má.
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Kateřina Ruszová (místostarostka): Rozhodnutí o samotné investici můžeme přijmout později
mj. i na základě kladného získání dotace.
Michal Straka: V jakém stavu jsou souhlasy majitelů dotčených pozemků určených pro výstavbu
chodníků u Hačalky?
David Hlouch (starosta): Zbývají podpisy v řádu jednotek. Věřím, že v nejbližších dnech se nám
je podaří získat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje podání žádostí o dotaci na vybudování
chodníků v ul. Všestarská a Panská - západ ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/01/2018 bylo schváleno.

8) Různé
Bez příspěvků.

9) Diskuze
Bez příspěvků.

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na zasedání,
blahopřál všem zastupitelům ke zvolení a popřál všem mnoho sil do
nastávajícího funkčního období.
S přáním příjemného prožití nadcházejícího víkendu
předsedající ukončil zasedání v 18:59 hodin.

Přílohy zápisu
Příloha č. 1:

Prezenční listina

Příloha č. 2:

Slib člena zastupitelstva obce
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Přehled schválených usnesení
Usnesení č.1/01/2018:
Zastupitelstvo obce Tehov určuje zapisovatelem Jakuba Kajzlera a ověřovateli zápisu Jiřího
Pilného a Martina Landu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/01/2018:
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje program zasedání zastupitelstva ve znění navržených
úprav:
1) Složení slibu zastupitelů
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
5) Ustanovení výborů zastupitelstva a volba jejich členů
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
7) Žádost o dotaci na dostavbu chodníku Všestarská a Panská-západ z fondu SFDI
8) Různé
9) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov stanovuje počet místostarostů na jednoho.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 5/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 5/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 6/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí starostou Davida Hloucha.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 6/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí místostarostkou Kateřinu Ruszovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 7/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov zřizuje
e)
f)
g)
h)

“Finanční výbor” jako tříčlenný,
“Kontrolní výbor” jako tříčlenný,
“Výbor územního rozvoje” jako pětičlenný,
“Výbor pro kulturu a školství” jako pětičlenný.

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedou finančního výboru Michala Straku.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 9/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 10/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Pilného.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 10/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 11/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedou výboru územního rozvoje Davida Hloucha.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1
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Usnesení č. 12/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí předsedkyní výboru pro kulturu a školství Kateřinu Ruszovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 12/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 13/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy finančního výboru Marcelu Konečnou a Martina Landu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 13/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 14/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy kontrolního výboru Jakuba Novotného a Jakuba Kajzlera.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 15/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy výboru územního rozvoje Jiřího Pilného, Jakuba Kajzlera,
Jakuba Novotného a Martina Landu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 16/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov volí členy výboru pro kulturu a školství Marcelu Konečnou, Jana Šrůta,
Věru Dufkovou a Kateřinu Šebkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 16/01/2018 bylo schváleno.

Usnesení č. 17/01/2018
Zastupitelstvo obce Tehov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, člena výboru, či
předsedy výboru v maximální výši dle platného znění příslušného nařízení vlády.
Zastupitelstvo obce Tehov stanoví odměnu pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
obce, ve výši 1000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, nebo výboru, jehož se zúčastnil.
Zastupitelstvo obce Tehov stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 18/01/2018:
Zastupitelstvo obce Tehov po projednání schvaluje podání žádostí o dotaci na vybudování
chodníků v ul. Všestarská a Panská - západ ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Zápis byl vyhotoven dne 2. 11. 2018

Zapisovatel:

Jakub Kajzler

Ověřovatelé:

Jiří Pilný
Martin Landa

Starosta obce:

David Hlouch
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Příloha č. 2 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tehov dne 2. 11. 2018 – Listina
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib člena zastupitelstva obce
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Tehov a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“
[§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno

Podpis

Kateřina Ruszová
Marcela Konečná
David Hlouch
Jiří Pilný
Jakub Novotný
Martin Landa
Jan Šrůt
Michal Straka
Jakub Kajzler

V obci Tehov, .................. 2018
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