Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Želeč, které se
konalo dne 1. 11. 2018 od 18 hodin v obřadní místnosti
obecního úřadu v Želči
Přítomno: 13 členů ZO
Ladislav Stejskal, Jaroslav Čížek, Ing. Luboš Rypáček, Ondřej Kadlec, Marcela Novotná, Ing.
František Novotný, Bohdana Břendová, Dagmar Lanžhotská, Ing. Jan Houdek, Šárka
Hrušková, Josef Čaněk, Václav Říha, Jiří Slaba
Omluveni: 2 členové ZO
Miroslav Liška, Jakub Houdek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Zahájení, volba orgánů jednání
Slib zastupitelů
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Volba členů rady obce
Schválení pověření pro radu obce provádět rozpočtová opratření
Volba kontrolního výboru
Volba finančního výboru
Schválení bytové komise
Schválení odměn neuvolněným členům ZO
Diskuse
Usnesení, závěr

a 2. Přítomné zastupitele a občany přivítal dosavadní starosta obce p. Stejskal a
konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále dosavadní starosta obce vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu zastupitele. Žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu. Nikdo neměl žádné doplnění.
Hlasování o programu:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh na orgány jednání:
- zapisovatel: Lenka Rejlková
- ověřovatelé zápisu: Dagmar Lanžhotská, Šárka Hrušková
- návrhová a volební komise: Ing. Luboš Rypáček, Václav Říha
- volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejně hlasováním
- sčítání hlasů provede zapisovatelka
Hlasování o návrhu:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

3. Volba starosty obce
Návrhová komise navrhla na funkci uvolněného starosty obce pana Ladislava Stejskala.
Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce schválilo na funkci starosty obce pana Ladislava Stejskala.
Zvolený starosta obce shrnul uplynulé funkční období a průběh zrealizovaných
investičních akci – Čistírna odpadních vod Želeč, výstavba ZTV pro 23 rodinných domů,
rekonstrukce obecního úřadu, přístavba a zateplení MŠ v Želči, rekonstrukce
sportovního areálu v Želči, rekonstrukce lesních cest. Za toto období byly obdrženy
dotace ve výši 45 miliónů Kč.
Dále starosta seznámil s plány na toto funkční období – Čistírna odpadních vod
Bezděčín, revitalizace rybníka v Bezděčíně (předpokládaná dotace ve výši 85%), dům
pro seniory v Želči (dotace na 1 byt 600.000,- Kč, 23 bytů), opravy lesních cest.
4. Volba místostarosty obce
Návrhová komise navrhla na funkci neuvolněného místostarosty obce ing. Luboše
Rypáčka. Jiný návrh podán nebyl.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce schválilo na funkci místostarosty obce ing. Luboše Rypáčka.
5. Volba členů rady. Rada má 5 členů. Členem rady je starosta obce Ladislav Stejskal a
místostarosta obce ing. Luboš Rypáček.
Návrhová komise navrhla na člena rady paní Marcelu Novotnou.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Návrhová komise navrhla na člena rady paní Dagmar Lanžhotskou.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Návrhová komise navrhla na člena rady pana Josefa Čaňka.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Zastupitelstvo obce schvaluje další členy rady - Marcela Novotná, Dagmar Lanžhotská,
Josef Čaněk.
6. Návrh pověření pro radu obce provádět rozpočtová opatření na straně příjmů ve výši
1.000.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1.000.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce pověřuje provádět rozpočtová opatření v navržené výši.
7. Návrh na zřízení kontrolního výboru, který bude mít 3 členy. Návrhová komise navrhla
za členy kontrolního výboru: Marcelu Novotnou, Jaroslava Čížka a Václava Říhu.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
Zastupitelstvo obce zřizuje tříčlenný kontrolní výbor. Za členy volí Marcelu Novotnou,
Jaroslava Čížka a Václava Říhu.
8. Návrh na zřízení finančního výboru, který bude mít 3 členy. Návrhová komise navrhla
za členy kontrolního výboru: Šárka Hrušková, Bohdana Břendová, Ing. Jan Houdek.

Hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 3
Zastupitelstvo obce zřizuje tříčlenný finanční výbor. Za členy volí Šárku Hruškovou,
Bohdanu Břendovou, Ing. Jana Houdka.
9. Návrh na zřízení bytové komise, která bude mít 5 členů a bude ve složení rady obce –
Ladislav Stejskal, ing. Luboš Rypáček, Marcela Novotná, Dagmar Lanžhotská a Josef
Čaněk.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce zřizuje pětičlennou bytovou komisi a navržené členy komise.
10. Návrh na stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného místostarosty,
neuvolněného člena rady a neuvolněného člena zastupitelstva v maximální částce dle
přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění a to ode dne 1. 11. 2018.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty,
neuvolněného člena rady a neuvolněného člena zastupitelstva v maximální částce dle
přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění a to ode dne 1. 11. 2018.
11. Diskuse
- Josef Čaněk – poděkování za podporu uspořádání oslav 140 výročí založení SDH
Želeč a ZŠ Želeč.
12. Usnesení, závěr
Usnesení přednesl Ing. Rypáček. Nikdo neměl připomínky a doplnění.

Zapsala: Lenka Rejlková
Ověřovatelé zápisu: Dagmar Lanžhotská, Šárka Hrušková
Starosta obce: Ladislav Stejskal

