Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

Zápis č. 05/18
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany, konaného dne 1.11.2018
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech.
Přítomno všech 15 členů zastupitelstva obce.
Ověřovatelé zápisu: František Stejskal
Jaroslav Jaroš
Program:
1) Zahájení
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení, které funkce budou zastupitelé vykonávat jako dlouhodobě uvolněni
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
5) Volba dalších členů rady
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů
- určení počtu členů výborů
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
7) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům
8) Diskuse
9) Závěr
Zápis z jednání :
Ad1.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce Mgr. Josef Vomáčka, přivítal přítomné nově
zvolené zastupitele a ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu Františka Stejskala a Jaroslava
Jaroše.
Ad2.
Starosta přečetl „Slib člena zastupitelstva obce“ a vyzval jednotlivé zastupitele, aby postupně po jednom
přicházeli a slib stvrdili podpisem a slovem „Slibuji“. Přitom každý člen převzal Osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce Chrášťany a podepsal převzetí. Každý zastupitel rovněž obdržel příručku pro zastupitele
vydanou SMO ČR a také uvítací dopis od senátora pana Jirsy.
Ad3.
Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 15 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl schválen.
Ad.4.
- Návrh na počet místostarostů – navržen byl 1 místostarosta.
Hlasování: pro – 15 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
- Další návrh byl podán na to, aby starosta i místostarosta byli dlouhodobě uvolněni. Fr. Landa vznesl námitku,
že uvolněnost místostarosty není pro obec potřeba a ušetřilo by se něco v rozpočtu. Dosavadní starosta
J.Vomáčka vysvětlil, že vzhledem k velké a rozmanité náplni práce ji není možné vykonávat neuvolněně,
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a kdyby ano, tak by se musela stejně přijmout další pracovní síla, čímž by se nic neušetřilo. M. Jiříček tuto
myšlenku potvrdil, s tím, že i další obce přistupují k uvolněnému místostarostovi, i když ho předtím neměly.
Starosta dal tedy hlasovat o svém návrhu na uvolněnost obou funkcí.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 1, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
- Určení způsobu volby starosty a místostarosty. Starosta navrhl veřejnou volbu, jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 2. Návrh byl schválen.
- Volba starosty : navržen byl dosavadní starosta Mgr. Josef Vomáčka, jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: pro – 15 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Starostou obce byl zvolen Mgr. Josef Vomáčka.
- Volba místostarosty : navržen byl pan František Trávníček, jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 1, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Místostarostou obce byl zvolen František Trávníček.
Ad.5.
Volba dalších členů rady – navrženi byli Ing. Václav Pánek, František Stejskal, Rudolf Skála, František Landa a
Hana Nechvátalová. Starosta dal postupně hlasovat o jednotlivých návrzích.
Návrh č.1 – Ing. Václav Pánek. Hlasování: pro – 9 členů OZ, proti – 1, zdržel se – 5. Návrh byl schválen.
Návrh č.2 – František Stejskal. Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 2. Návrh byl schválen.
Návrh č.3 – Rudolf Skála. Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 1. Návrh byl schválen.
O dalších návrzích se nehlasovalo. Členy rady byli zvoleni Ing. Václav Pánek, František Stejskal a Rudolf Skála.
Ad6.
Zřízení finančního a kontrolního výboru. Výbory jsou navrženy jako tříčlenné.
Hlasování: pro – 15 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Na předsedu finančního výboru navržen Ing. Miroslav Jiříček, jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 1. Návrh byl schválen.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Miroslav Jiříček.
Na předsedu kontrolního výboru navržena Mgr. Miroslava Machová, jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 1. Návrh byl schválen.
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Mgr. Miroslava Machová.
Kandidáty na další členy výborů předloží předsedové výborů na příštím zasedání zastupitelstva.
Ad.7 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům
Stávající výše odměn ( pro radního 1000 Kč a pro zastupitele 250 Kč ) je beze změny již 8 let. Starosta navrhl
pro další funkční období odměny neuvolněným zastupitelům o něco navýšit – návrh je ve výši 1100 Kč pro člena
rady a to od 1.11.2018.
Hlasování: pro – 15 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Dalším návrhem je odměna ve výši 300 Kč pro člena zastupitelstva, a to od 1.11.2018.
Hlasování: pro – 15 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.8 Diskuse.
* Starosta obdržel dotaz ohledně možností placení záloh na vodné. Se zálohami se zatím nepočítalo, ale
starosta přislíbil, že tuto možnost zváží a případně zájemcům umožní.
* Dále od p. Věry Michalcové zazněla připomínka na časté útoky psů pana Švamberka na domácí zvířata
v obci. Vznesla údiv nad tím, že s tím starosta dlouhodobě nic nedělá. Proběhla široká diskuse o možnostech,
či spíše o nemožnostech, a o lidské nezodpovědnosti, se kterou ani starosta obce nic nenadělá. Starosta na
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závěr uvedl, že může promluvit znovu jednak s panem Švamberkem, tak i s policií, která má konat v případě
opravdových problémů.
Zasedání ukončil starosta obce v 18.50 hod.

V Chrášťanech dne 8.11.2018

Zapsala : Věra Michalcová

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce

Ověřovatelé:
František Stejskal

…………………

Jaroslav Jaroš

…………………
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