Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne
31. 10. 2018 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 10/2018
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
František Uhlíř
Petr Holický
PhDr. Petr Kolář
Ing. Petr Pumpr
Ing. Michal Stolička
Soňa Srbová
Ing. Lucie Vítová
Ing. Luboš Zábranský Ph.D.
Omluveni:
Hosté :
Tomáš Němec
Václav Palus ml.
Miroslav Zelenka
Dosavadní starosta obce František Uhlíř, před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Dunajovice (při prezentaci) předal zastupitelům „OSVĚDČENÍ o zvolení členem zastupitelstva obce
Dunajovice“ podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
1)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:00 hod. dosavadním starostou obce F. Uhlířem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta uplynula dne 19.10.2018
v 16:00 hodin). Dle sdělení Aleny Karvánkové, z Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Krajský soud v Českých Budějovicích neobdržel žádný návrh na neplatnost voleb,
neplatnost hlasování či neplatnost volby kandidáta od zastupitelstva obce Dunajovice, viz. příloha č.1
e-mail Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10.2018 od 17:00 hod. do ukončení zasedání zastupitelstva
obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a to od 23.10.2018 od 17:05 hod. do
1.11.2018 .
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval,
že přítomni jsou všichni členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomně 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 zněni).
Předsedající František Uhlíř přečetl slib zastupitele v tomto znění:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Dunajovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
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a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3)
Zastupitelé postupně složili slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Po složení
slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem do „Přílohy č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Dunajovice
– složení slibu“.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Po složení slibu byli zastupitelé seznámeni s Jednacím řádem zastupitelstva obce Dunajovice,
schváleným zastupitelstvem obce Dunajovice dne 11.11.2010.
3) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
Ing. Petra Pumpra
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
Petra Holického a Soňu Srbovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem Ing. Petra Pumpra, ověřovateli zápisu Petra
Holického a Soňu Srbovou.
HLASOVÁNO 7 x PRO
0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
0 x PROTI
Usnesení č. 1/10/2018 bylo schváleno.
4) Schválení programu schůze
Navržený program schůze:
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
4) Volba starosty obce, uvolněný - neuvolněný
5) Předání obce a agendy obecního úřadu novému starostovi
6) Volba místostarosty obce, uvolněný - neuvolněný
7) Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru, výběrové komise pro veřejné
zakázky
8) Organizační řád obce, změna směrnic obce pro vedení účetnictví, pokladny, podpisové vzory k
účtům v bankách, podpisový vzor pro katastr nemovitostí, pracovní řád, spisový a skartační řád,
pravidla postupů pro zpracování osobních údajů
9) Odměna zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
10) Rozpočtové opatření č. 9
11) Informace zastupitelům a občanům obce
12) Závěr
Návrh usnesení č. 2/10/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

Usnesení č. 2/10/2018 bylo schváleno.
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0 x PROTI

5) Volba starosty obce, uvolněný, neuvolněný
Předsedající předložil návrh na veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty, předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru
Nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 3/10/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, i předsedů a členů finančního
a kontrolního výboru.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 3/10/2018 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.
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Předsedající předložil výpočet odměny „uvolněného“ starosty i maximální odměnu
pro „neuvolněného“ starostu.
Nebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení č. 4/10/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje výkon funkce starosty jako uvolněného ve smyslu § 71 zákona o obcích.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 4/10/2018 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Zastupitel Petr Holický předložil návrh na zvolení do funkce starostky obce Ing. Lucii Vítovou.
Po výzvě předsedajícího nebyl vznesen žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 5/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí starostkou obce Dunajovice Ing. Lucii Vítovou, která bude tuto
funkci vykonávat jako uvolněná.
HLASOVÁNO

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 5/10/2018 bylo schváleno.
Po zvolení starosty požádal František Uhlíř o přestávku v jednání z důvodu předání základních
dokumentů, telefonu, hotovosti v pokladně klíčů od budovy, pokladny, razítek (viz protokol).
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5) Předání obce a agendy obecního úřadu novému starostovi
O předání agendy, klíčů, hotovosti, mobilního telefonu atd. je sepsán protokol, který je přílohou
zápisu.
Po předání výše uvedených dokladů a hotovosti pokračovala nově zvolená starostka Ing. Lucie Vítová
ve vedení zasedání (dále vedena jako „předsedající“)
6) Volba místostarosty obce, uvolněný - neuvolněný
Předsedající navrhla zvolit jednoho místostarostu, který bude zastupovat starostu obce v jeho
nepřítomnosti a bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný.
Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Michala Stoličku a zároveň vyzvala ostatní
členy zastupitelstva k podání protinávrhů.
Nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 6/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí místostarostu obce Dunajovice Ing. Michala Stoličku, který bude
tuto funkci vykonávat jako neuvolněný.
HLASOVÁNO

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 6/10/2018 bylo schváleno.
7) Volba předsedů a členů finančního výboru, kontrolního výboru, výběrové komise pro veřejné
zakázky
Předsedající v úvodu tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, protože
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý a musí mít minimálně tři členy. Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Předsedající navrhla, aby byl zřízen finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři
členy. Předsedající dále navrhla nezřizovat výběrovou komisi pro veřejné zakázky. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č. 7/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výběrová komise pro veřejné zakázky nebude zřízena.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

Usnesení č. 7/10/2018 bylo schváleno.
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0 x PROTI

 Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Předsedající navrhla za předsedu kontrolního výboru Petra Holického. Za členy kontrolního výboru
navrhla předsedající Ing. Luboše Zábranského Ph.D. a PhDr. Petra Koláře. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, popř. podat další návrhy.
Žádné stanovisko nebylo sděleno, nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 8/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedu kontrolního výboru Petra Holického a členy kontrolního
výboru Ing. Luboše Zábranského Ph.D. a PhDr. Petra Koláře.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 8/10/2018 bylo schváleno.
 Volba předsedy a členů finančního výboru
Předsedající navrhla za předsedu finančního výboru Ing. Petra Pumpra. Za členy finančního výboru
navrhla předsedající Soňu Srbovou a Evu Čadovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko, popř. podat další návrhy.
Žádné stanovisko nebylo sděleno, nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 9/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedu finančního výboru Ing. Petra Pumpra a členy finančního
výboru Soňu Srbovou a Evu Čadovou.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 9/10/2018 bylo schváleno.

8) Organizační řád obce, změna směrnic obce pro vedení účetnictví, pokladny, podpisové vzory k
účtům v bankách, podpisový vzor pro katastr nemovitostí, pracovní řád, spisový a skartační řád,
pravidla postupů pro zpracování osobních údajů
Předsedající informovala zastupitele, že na tomto zasedání budou řešeny pouze podpisové vzory
k účtům v bankách a podpisový vzor pro katastr nemovitostí. Ostatní body budou řešeny na některém
z následujících zastupitelstev.
Přístupy k účtům obce
 Bankovní účty
- k účtu u W. Sparkasse a ČNB navrhuje předsedající přístup pro starostku,
místostarostu a předsedu finančního výboru. Uvedení budou mít podpisový vzor
k bankovnímu účtu a budou oprávněni podávat „papírové“ příkazy k úhradě z účtu
obce Dunajovice, a to vždy ve dvojici a s razítkem obec Dunajovice
- k účtu u ČMZRB navrhuje předsedající přístup pro starostku a místostarostu, kteří si
zřídí podpisový vzor a budou mít oprávnění podávat „papírové“ příkazy k úhradě
z účtů obce Dunajovice, každý zvlášť s razítkem obce Dunajovice
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 Internetové bankovnictví
- k účtu u W. Sparkasse navrhuje předsedající přístup pro starostku a místostarostu,
každý bude mít své přístupové heslo, k platbě je vždy zapotřebí použít mobilní
telefon obce Dunajovice
- k účtu u ČNB navrhuje předsedající přístup pouze pro starostku, potřebný je
„elektronický podpis“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, popř. podat další návrhy.
Žádné stanovisko nebylo sděleno, nebyl podán žádný další návrh.
Návrh usnesení č. 10/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje vytvoření podpisových vzorů k účtům obce vedených u
ČNB a WSPK pro podání „papírových“ příkazů k úhradě pro starostku Ing. Lucii Vítovou,
místostarostu Ing. Michala Stoličku a předsedu finančního výboru Ing. Petra Pumpra a to vždy ve
dvojici a s razítkem obce Dunajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření podpisových vzorů k účtu obce vedeného u ČMZRB pro
podání „papírových“ příkazů k úhradě pro starostku Ing. Lucii Vítovou a místostarostu Ing. Michala
Stoličku, a to každý zvlášť s razítkem obce Dunajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přístupu k internetovému bankovnictví k účtu vedeného u WSPK
pro starostku Ing. Lucii Vítovou a místostarostu Ing. Michala Stoličku na základě přidělených
přístupových kódů.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přístupu k internetovému bankovnictví k účtu vedeného u ČNB
pro starostku Ing. Lucii Vítovou na základě přidělených přístupových kódů.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 10/10/2018 bylo schváleno.
Podpisový vzory pro Katastrální úřad Jihočeského kraje, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Předsedající informovala zastupitele o potřebě zřídit u Katastrálního úřadu Jihočeského kraje,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec podpisový vzor za účelem podepisování listin za obec
Dunajovice předkládaných k registraci na katastrálním úřadě. Předsedající navrhuje osobu starostky.
Návrh usnesení č. 11/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje předání listiny s ověřeným podpisem starostky obce
Ing. Lucie Vítové na Katastrálním úřadě Jihočeského kraje, Katastrálním pracovišti Jindřichův Hradec.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 11/10/2018 bylo schváleno.

9) Odměna zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
Výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků se řídí Nařízením vlády č. 318/2017
Sb. ze dne 11. září 2017. Všichni zastupitelé, včetně starostky a místostarosty se dohodly, že
odměny budou vyplaceny až od 1.11. 2018. Dále se všichni přítomní domluvili, že odměny za
práci ve finančním ani kontrolním výboru včetně předsedů nebudou vypláceny.
V souladu s NV č. 318/2017 Sb. náleží uvolněné starostce odměna ve výši 36.499 Kč.
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Odměnu pro neuvolněného místostarostu lze stanovit do maximální výše 19.709Kč.
Předsedající navrhuje stanovit odměnu pro místostarostu ve výši 4.500Kč.
Návrh usnesení č. 12/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Ing. Michala
Stoličku ve výši 4.500Kč.
HLASOVÁNO

6 x PRO

1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 12/10/2018 bylo schváleno.
Odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva lze stanovit do maximální výše 1.095 Kč.
Předsedající navrhuje stanovit odměnu pro zastupitele ve výši 450Kč.
Návrh usnesení č. 12/10/2018:
Zastupitelstvo obce Dunajovice schvaluje odměnu pro neuvolněné zastupitele ve výši 450Kč.
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

0 x PROTI

Usnesení č. 12/10/2018 bylo schváleno.

10) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Starostka obce a účetní obce předkládají Rozpočtové opatření č. 9/2018 je přílohou. Rozpočtové
opatření předloženo, přečteno.
- Zvýšení příjmů 107.260,00 Kč
- Zvýšení výdajů 28.370,00 Kč
Starostka obce a účetní obce předkládají Rozpočtové opatření č. 9/2018
Návrh usnesení č.14/10/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2018 (viz příloha)
- Zvýšení příjmů 107.260,00 Kč
- Zvýšení výdajů 28.370,00 Kč
HLASOVÁNO

7 x PRO

0 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ

Usnesení č. 14/10/2018 bylo schváleno.

11) Informace zastupitelům a občanům obce
Stavy účtů obce
Sparkasse
ČMZRB
ČNB
Pokladna
Celkem

599.078,98 Kč ke dni 30. 10. 2018
99.756,32 Kč ke dni 30. 09. 2018
698.089,95 Kč ke dni 26. 10. 2018
25.398,00 Kč ke dni 31. 10. 2018
1.422.323,25 Kč
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0 x PROTI

12) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 21:00 hod.
Zapsal :

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

___________________________
___________________________

Starostka obce

___________________________

V Dunajovicích dne: 31. 10. 2018
Na úřední desce OÚ vyvěšeno dne: 7.11.2018
Elektronicky zveřejněno dne :
7.11.2018
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