Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Obce Kalhov
konaného dne 1.11.2018 v obci Kalhov
Přítomni:

Dvořák Zdeněk, Žižka Radek, Zadražilová Jaromíra, Štěpánová
Jana, Blaha Rostislav, Hlaváčková Lucie, Zápotočný Bohumil

Program:
1. Zahájení, složení slibu.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
3. Schválení programu.
4. Volba starosty.
5. Volba místostarosty.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
-

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

-

volba předsedy finančního výboru

-

volba předsedy kontrolního výboru

-

volba členů finančního výboru

-

volba členů kontrolního výboru

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích).
8. Mikulášské balíčky pro děti do 15 – ti let.
9. Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s.
10. Kácení stromů – lípy u č.p. 14.
11. Místní prodejna – ukončení provozu.
12. Startovné hokejové ligy.
13. Oprava křížku u č.p. 23.
14. Usnesení.
15. Diskuse, závěr.

bod 1 - zahájení:
Zasedání zastupitelsta obce Kalhov bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou
obce p. Zdeňkem Dvořákem (dále jako „ předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce 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 schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 8.11.2010, žádný návrh nebyl podán).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu
proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva

ke

složení

slibu

pronesením

slova

„slibuji“

a

podpisem

na

připraveném archu (viz příloha).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
bod 2 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zapisovatelkou zápisu určena p. Jaromíra Zadražilová. Ověřovateli zápisu p. Jana
Štěpánová a p. Bohumil Zápotočný.
Hlasování: 7-0-0
Všichni pro.

bod 3 – Schválení programu.
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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 4 – Volba starosty.
Předsedající konstatoval, že volba starosty a místostarosty probíhá veřejně
hlasováním.
Starostou zvolen p. Zdeněk Dvořák.
Hlasování:
6 pro, 1 se zdržel, 0 proti.

bod 5 – volba místostarosty.
Místostarostou zvolen p. Radek Žižka.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 6 – Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít 3 členy.
Zvolen finanční a kontrolní výbor.
Finanční výbor:
Lucie Hlaváčková – předseda
Rostislav Blaha – člen
Bohumil Zápotočný – člen

Kontrolní výbor:
Jana Štěpánová – předseda
Rostislav Blaha – člen
Bohumil Zápotočný - člen
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 7 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce.
Neuvolněným členům zastupitelstva obce budou poskytovány finanční měsíční
odměny – viz platové výměry jednotlivých členů zastupitelstva obce platné od
1.11.2018.
Výše odměn je v souladu s Přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 8 – Mikulášské balíčky.
Projednán a schválen nákup mikulášských balíčků pro kalhovské děti do 15-ti let.
Balíčky zajistí p. Jaromíra Zadražilová.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 9 – Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s.
Projednána a schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s. – číslo smlouvy 1030047185/002 – stavba s názvem
„Kalhov, Moravská Nikolet, kabel NN“.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 10 – Kácení stromů – lípy u č.p. 14.
Na žádost paní Evy Běhalové, Kalhov č.p. 14 projednáno a schváleno pokácení 2
vzrostlý lip u č.p. 14 z důvodu pocitu ohrožení – padající větve.
Vyřízením pověřen p. Zdeněk Dvořák.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 11 – Místní prodejna – ukončení provozu.
K 1.11.2018 ukončila svou činnost – provoz místní prodejny paní Renata Manglová.
Zajištění

základních druhů potravin pro místní obyvatele

bude

realizováno

oslovením „pojízdné prodejny“, která by měla do obce zajíždět s četností cca 2 x
týdně.
Vyřízením pověřen p. Zdeněk Dvořák.
Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 12 – Startovné hokejové ligy.
Projednáno a
v Humpolci.

schváleno

proplacení

startovného

hokejové

Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 13 – Oprava křížku u č.p. 23.
Projednána a schválena oprava křížku u č.p. 23 pískováním.

ligy

2018/2019

Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

bod 14 – Usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje:


Volbu starosty.



Volbu místostarosty.



Zvolení finančního a kontrolního výboru.



Finanční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.



Mikulášské balíčky pro děti do 15 – ti let.



Smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s.



Kácení stromů – lípy u č.p. 14.



Proplacení startovného hokejové ligy.



Opravu křížku u č.p. 23.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


Složení slibu členů zastupitelstva obce



Ukončení provozu místní prodejny.

Hlasování:7-0-0
Všichni pro.

Bod 15 – Diskuse, závěr.
Diskuse

bez

připomínek,

starosta

poděkoval

zastupitelstva obce ukončil ve 21 hodin.

Zápis zapsala: Jaromíra Zadražilová, dne 4.11.2018

Ověřili: Jana Štěpánová
Bohumil Zápotočný

všem

přítomným

a

zasedání

Starosta obce: Zdeněk Dvořák

