
Zá pis

Přítomno: 7 členů nově zvoleného zastupitelstva

Přítomno: 17 občanů

1. Zasedámi Zastupitelstva Obce Božetice bylo zalrrijeno v 18 hodin dosavadní
místostarostkou JUDr. Drahomírou Glaserovou (drále jako,,Předsedající").
Předsedající konstatova]a" ř zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1

zákona é. |2812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Žaóni náwh llebyl pod.ín.
Předsedající dále zptezr,aěni listiny konstatovala žn je přítomno 7 členů nově zvoleného
zastupitelstv4 takže zastupitelstvo je usnrišeníschopné.

2. Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018.

Počet voličů : 312
Vydáno obálek: 226
Odevzdáno obáůek:.226
Volební účast: 72,44 Yo

Zvolení členové zastupitelstva:
JUDr. Drahomíra Glaserová.
Jaroslava Burianová
Ing. Jmomír Bareš

karel Benedikt
Mgr. Jitka Novráková
František Horek

3. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 záů<ona o obcích lyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Pfud složením slibu předsedající upozomila přítomné členy
zastupitelstv4 že odmítnuť složit slib nebo slořní slibu s výhradou má za nisledek zántk
mandritu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přďetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích:
Slibu.ii věrnost ČesW republice. Slibuii na svou čest a svědomí. že svoji íunkci budu wkonávat
svědomitě. v záimu Obce Božetice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zikony Česke
republil<v. "
Všicbni zastupitelé slib potvrdili podpisem.

Předsedající určila zapisovale|e zápisu Ing. Zdeňka Pavlfta

Piředsedajicí určila ověřovatele ápisu: Jaroslava Burianová a František Horek

4. Předsedající seznámila přitornné s náwhem prograrnu - dle pozvánky (v příLoze).
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l58 hlasů
147 hlasů
l36 hlasů
116 hlasů
95 hlasů
94 hlasů
87 hlasů
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z ustavujícího zasedémi Zastllpitelstva obce Božetice konaného dne 31. října2018 od
18 hodin v zasedací místnosti obecního riŘdu v Božeticích

Jaroslav Kofroň,..........



K náwhu programu nebyly vzneseny náwhy na doplnění, První ři body jednfurí dle
pozvánky již byly provedeny. Další program zasedaní:

5. Volba starosty a místostaíosty:
a) určení funkce, klerou bude ělen zastupitelstva rykonávat jako dlouhodoft uvolněný (§71

zíkorra o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty obce
d) volba místostarosty obce

6. Zíizeni ího v,íboru a kontrolního rrýboru:

a) trrčení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního v,ýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů konfoolního výboru

1 o odměnách za l"íkon funkcí neuvo lněnÝch členů lstva (§ 72 zékona
o obcích)
a) mí§tostarosta
b) neuvolněný člen zastupitelstva bez dalších funkcí
c) předseda qýboru
d) člen výboru
e) stanovení odměny při souběhu několika funkcí

8. Diskuse
9. Zápér

Předsedající dala hlasovat o niivrhu programu :

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

llsnumí ě 1/01/2018 - zastupitelstvo schválilo předložený program jednání

Za§tupitelstvu byl pfudložen návrh, aby i po zvolení starosty a místostarosty byla vedením
ustawjícího za§edání zastupitel§tva obce povďena Dralromíra Glaserová.

Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdtželse: 0
Zastupitelstvo obce pověřilo vedením zased.íní Drahomíru Glaserovou.

ad 5) Volba starostv a místostarostv:

a) nawbuje se, aby v souladu s § 84 odst 2 pí;m,. k) zákona o obcíct" zastupitelstvo obce
určilo, že pro v,ýkon funkce §tarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Z,držel se:. 0

IJsnesení ě 1/02/2018 - zr§tupitel§tvo obce schva|uje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zasfupiúelstva dlouhodobě uvolněn
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b) Předsedající konstatovala, že volba starosty a místo§taíosty probíhá verejným hlasoviání,
cnž vypllxá z § 93 odst. 3 zákona o obcích, kde je stanovena zásada vďejnosti zasedán1
zastupitelstva obce, kíerá se váahuje i na tu jeho éitst, v niž docháá k hlasování. Změnu
způsobu hlasování musi schváiit zastupitelstvo.

c) jako kandidát na stmosfu byl navržen Jaroslav Kofroň. S kandidaturou souhlasí.
Byl pod,in dalši náwb, aby na frrnkci starosty kandidoval František Horek.

Výsledek hlasování o kandidáfu Františku Horkovi: Pro:
Výsledek hlasovrirú o kandidátu Jaroslalu Kofroňovi: Pro:
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4
Proti: 4 Z&želse:. 0
Proti: 3 Zdůel se: 0

Usnesení é 1/03/2018 - z.astupitelstvo obce zvolilo starogtou obce p. Jaroslava Kofroně

d) jako kandidtit na místostaío§tu obce byl nawžen Ing. Jaromír Bareš. S kandidaturou
souhlasí. Další kandidát navržen nebyl,

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 ZÁtžel se: 2

Usnesení ě. 1/01/2018 - zashtpitelstvo obce zvolilo mí§tostaro§tou obce p. Ing. Jaromíra
Barqše

ad 6) Zřízení finančního yiboru a kontrolního líboru

a) Předsedající informovala o povinnosti zřídit fimrrční výbor a kontrolní výbor. Počet členů
výboru musí být lichý a výbor musí mít nejméně tři členy. Navrhuje se, aby oba výbory,
kontrolni i finanční měly ťi ěleny.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdňpl se: 0

Usnesení č 1/0§/2018 - zastupitelstvo obce zřizuje íinanění výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.

b) Na funkci předsedy finančního výboru je nawžen Karel Benedikt. S kandidaturou
souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 ZÁržel se: 0

Usnesmí č. 1/06/2018 - zastupitelstvo obce zvolilo předsedou íinančního výboru
p. Karla Benedikta

c) na funkci předsedy kontolního výboru je navržena JUDr. Drahomíra Glaserová
s kandidaturou souhlasí.

Výsledek hlasovrání: Pro: 6 Proti: 0 Z,držel se: 1

Usnesení á 1/07/2018 - zasíupitelstvo obce zvolilo před§€dou kontrolního výboru
p. JUDr. Drahomíru Glaserovou

J

Byl poďán nívrh na tajné hlasování.
Hlasoviání: Pro: 3 Proti: 4 Z,držel se: 0
Návrh na volbu tajným hlasovráním byl zamítnut.



d) za členy finančního výboru jsou navrženi Mgr. Jitka Nováková a JUDr. Drahomíra
Glaserová. s kandidaturou oba souhlasí.

Výsledek trlasování: Pro: 7 Proti: 0 ZÁťzel se:. 0

IJsnesení ě. 1/0a2018 - zastupitelstvo obce zvolilo členy íinančniho výboru
p. Mgr. Jitku Novákovou a p. JUDr. Drahomíru Gla§erovou

e) za členy kontro|ního výboru jsou nawženi Jaroslava Burianová a František Horek.
s kandidaturou soulrlasí.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdňel se: 0

Usnesení č. 1/09/2018 - zasfupitelstvo obce zvolilo členy kontrolniho výboru
p. Jaroslavu Buňanovou a p. Františka Horka

ad7) Roáodnutí o odměních za výkon funkc í neuvolněnÝch členů stva obce
Byly uvedeny maximá|ní výše odměn dle nařízení vládyč.318/2017 Sb.
Navrhuje se poslqrtrrutí odměny takío:
a) místostaťosta : 5000 Kč
b) člen zastupitelswa bez dalších funkcí: l 000 Kč
c) člen zastupitelstva, ktery vykonává firnkci předsedy výboru: 1 700 Kč
d) člen zastupitelstva, kter,ý je členem výboru: l 500 Kč
e) člen zastupitelstv4 ktery je členem (předsedou) dvou výboru: 2 500 Kč

ad a) Hlasování o odměně místostarosty :

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdtžel se:- 0

Usnesení č, 1/10/2018 - zastupitelstvo schvaluje odměnu pro neuvolněného ml§to§tarostu
ve výši 5 000 Kč něsíčně

ad b) Hlasování o odměně neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších frmkcí:
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdňel se: 0

(Jsnesení ě 1/11/2018 - zastupitelstvo schvaluje odměnu pro neuvolněného člena
zastupitelstva bez datších furrkcí ve výši 1 000 Kč měsíčně

ad c) Hlasování o odměně předsedy výboru
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení ě 1/12/2018 - zastupitelstvo schvaluje odměnu pro člena zastupitelstva, který
vykonává funkci předsedy výboru ve výši 1 700 Kč měsíčně

(Jsnesení č. 1/13/2018 * zastupitelstvo schvaluje odměnu pro člena zastupitelstva, který
je členem výboru vevýši 1500 Kč měsíčně
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ad d) Hlasování o odměně člena výboru
Výsledek hlasoviání: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel *: 0



e) Hlasovlíní o odměně předsedy lýboru a členajiného výboru
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdňel se; 0

Usnesení ě 1/11/2018 - zastupitelstvo §chvaluje odměnu pro člena za§tupitel§tva, kt€ú
je čIenem výboru a předsedou druhého výboru ve výši 2 SlX) Kč něsíčně

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení ě 1/15/2018 - zastupitelstvo obce schvaluje, že při souběhu výkonu několika
funkci se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako souhrn měsíčních
odměn za jednotlivé funkce jin vykonávané v souladu s § 74 odst 3 zákona o obcich.

Usnesení č. 1/1il201/8 - zasfupitelstvo obce schvaluje, že měsíční odměny neuvolněných
členů zastupitelstva, předsedů výbonů a členů výborů budou poskltovány ode dne
1. listopadu 2018. V případě nastoupení náhradnfta na uvolněný mendát bude odměna
náležet ode dne složeni slibu.

8. Diskuse

1) Předsedající pŤednesla návrh na doplnění programu jednání o projedíxíní a schválení
nálrhu smlouvy o smlouvě budouci o ňízeni služebnosti pro kanalizační vedení.
Hlasování o zařazení tohoto bodu na progmm jednání:
Pro; 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/17/2018 -za§tupitel§tvo schvaluje zařazení projednání návrhu smloury
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro kanalizační vedení na program jednání

Předsedající §ezniimila za§tupitele a přítoínné občany s návrhem této smlouvy zpíacovaným
Povodím Vltavy Praha líeni je stranou povinnou v této budoucí snlouvě, Návrh smlouvy je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasoviirú o návrhu smlouvy: Pro: 7 Proti: 0 Zdržs| se: 0

asnesení ě 1/18/2018 - zasíupitelstvo schvá|ilo uzavření §mlouvy o smlouvě budoucí
o zYuení služebnosti ě. 2465l2018-SMLl402149 mezi §mluvními stranami Obec Božetice
jako budoucí §tranou oprávněnou a Povodí Vltavy, státní podnib Praha jako budoucí
§tranou povinnou (povinný pozemek p. ó. 209111 vk ú. Božetice, §lužebnost
k*nalizačniho vedení a kanalizace s výrlstním objektem) za úplatu 20 000 Kč
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f) Nawhuje se, aby zastupitelstvo stanovilo, že při souběhu v,ýkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi za^sflrpitelstva poslgrtne jako souhm měsíčních odměn za
jednotlivé funkce jím lykoruívané v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích.

r Navrhuje se dále, aby za§tupitelstvo obce stánovilo, že měsiční odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva a za yýkon furůcí předsedy v,ýboru a čIena
výboru se budou poskytovat ode dne 1. listopadu 2018.
V případě nastoupení nrihradníka na uvolněný mandít bude odměna náležet ode dne
složení slibu.

Výsledek hlasoviání: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0



2) Předsedající oznrámila termín korrání příští schúze zastupitelstva dne 29. listopadu
2018 v l8 hodin.

3) Lubomír Stejskal - nespokojenost s prací starosty

4) Mgr. Jitka Noviáková - bude se snaát o informovanost občanů prostňednictvím
intemetových stránek a irrdividrrrálnich e-mailových adres

5) Ing. Pavel Stejskal - připomíŇy k provedení akce Mlýnská stoka a k chystané akci
stavby ČOV a k povolení vypouštění odpadnich vod do říčky Smutná

9. Závér

Předsedající poděkovala přítomným za ičast na jedniní a zasedáni zastupitelstva obce
ukončila.
Zápis byl vyhotoven 31. 10.2018

Ověřovatelé zápisu

Předsedající : ........

Přílohy:
o prezenční listina
o listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
. zveřejněná infonnace o konání ustawjícího zase&íní zastupitelstva
o návrh srrlouvy o smlouvě budoucí o zžtzsni služebnosti č. 2465l20l8-Sl\fr-l402l49
r souhm usnesení zastupitelstva obce pňjatých na jednání dne 31. 10.2018

Zapisovatel :
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