Obec Hraběšice
Zastupitelstvo obce Hraběšice

Zápis č. 1/2022 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Hraběšice, konaného dne 21. října 2021, od 17:00 hodin
v kulturním domě Hraběšice.
Zasedání Zastupitelstva obce Hraběšice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:05
hodin dosavadním starostou obce Davidem Maliňákem. Starosta poděkoval zastupitelům, kteří
dále ve svých funkcích nepokračují, za jejich práci.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 10. října
2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Hraběšice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 13. října 2022 do 21. října 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7
členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva (příloha 1).
Složení slibu členy zastupitelstva
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu starosta 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 znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hraběšice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
dále jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil za ověřovatele zápisu Davida Marka a Reného Hilschera; za zapisovatele určil
Viktora Škracha
Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Starosta vyzval k hlasování o návrhu programu.
NÁVRH USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje následující program
ustavujícího zasedání:
1) Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů.
2) Složení slibu členů Zastupitelstva obce Hraběšice.
3) Schválení programu.
4) Volba starosty a místostarosty.
5) Zřízení výborů a volba jejich členů a předsedů.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
7) Diskuse a závěr.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním starosta vyzval přítomné zastupitele
k vyjádření svého stanoviska. Žádné připomínky ze strany zastupitelů vzneseny nebyly.
NÁVRH USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje zvolení jednoho
místostarosty.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Starosta dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva obce nebyli uvolněni pro výkon žádné z funkcí. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním starosta vyzval členy zastupitelstva vyjádřit své stanovisko. Žádné
připomínky ze strany zastupitelů sděleny nebyly.
NÁVRH USNESENÍ č. 3: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce nebude žádný ze členů zastupitelstva uvolněn.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Stávající starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné
návrhy nebyly podány.
Stávající starosta dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení 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.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Dosavadní starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: člen zastupitelstva paní Dagmar Hanzalíková navrhla zvolit do
funkce starosty pana Davida Maliňáka.
NÁVRH USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí starostou pana Davida
Maliňáka.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Potvrzený starosta David Maliňák vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: starosta David Maliňák navrhl zvolit do funkce
místostarosty Davida Marka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům vyjádřit své
stanovisko. Nikdo z přítomných zastupitelů nepodal protinávrh.
NÁVRH USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí místostarostou Davida Marka.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva
(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo obce Hraběšice zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: členka zastupitelstva Dagmar Hanzalíková navrhla zvolit do
funkce předsedy finančního výboru Reného Hilschera. Před hlasováním přítomní zastupitelé
měli možnost se k návrhu vyjádřit. Žádné vyjádření sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou finančního výboru
Reného Hilschera..
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: starosta obce navrhl zvolit členy finančního výboru Ing. Naděždu
Škrachovou a Ing. Miroslavu Večeřovou.
NÁVRH USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy finančního výboru Ing.
Naděždu Škrachovou a Ing. Miroslavu Večeřovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: starosta obce David Maliňák navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Dagmar Hanzalíkovou. Před hlasováním měli zastupitelé možnost sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou kontrolního výboru
paní Dagmar Hanzalíkovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru:
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: mistostarosta obce navrhl zvolit členy kontrolního výboru Markétu
Pánis Wáclawkovou a Ing. Jitku Opluštilovou.

NÁVRH USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy kontrolního výboru
Markétu Pánis Wáclawkovou a Ing. Jitku Opluštilovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Starosta po předchozí diskuzi se zastupiteli navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva
byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 0 Kč
měsíčně. Starosta navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 0 Kč a starosty
obce - zákonné minimum ve výši 12.888 Kč, to dle § 72 odst. 2 zákona o obcích a § 84 odst.
2 písm. n. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané
obce neuplatnili žádná stanoviska.
NÁVRH USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 0 Kč za měsíc. Odměna nebude poskytována.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 12.888 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 21. října
2022.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
NÁVRH USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 0 Kč za měsíc. Odměna nebude poskytována.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Starosta dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 0 Kč za měsíc (§ 72 odst. 2 zákona o obcích). Pro členy výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva, navrhl starosta opět odměnu ve výši 0 Kč za jedno zasedání výboru,
kterého se člen zúčastnil. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné
návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
NÁVRH USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 0 Kč za měsíc a za výkon funkce člena výboru ve výši 0 Kč za jedno
zasedání výboru, kterého se člen zúčastnil. Odměna nebude poskytována.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Diskuse:
Starosta obce zhodnotil uplynulá, období. Za období, kdy byla starostkou Helena Večeřová,
zmínil rekonstrukci kaple v Krásném, opravu božích muk, nebo kompletní výměnu osvětlení v
obci a k tomu další větší či menší prvky. Dále pak pokračoval v hodnocení období, kdy byl
starostou obce. Zmínil dokončení projektu a realizaci zastávky včetně chodníku, dále
rekonstrukci kláštera, vybudování schodů na hřiště, provedení úpravy traktoru pro zimní

údržbu, pořízení sběrných nádob na tříděný odpad. Řešení DOČV, tento projekt je bohužel
legislativně problematický a dále bude řešen. Na závěr ohlédnutí za minulým obdobím uvedl,
že na účtech obce je v současné době cca 3.350 tis. korun.
V další části diskuse starosta přednesl cíle, kterými se bude zabývat zastupitelstvo
v následujícím volebním období.
Krátkodobé cíle:
- dokončení přístřešku na posypový materiál a zkušební provoz traktoru s doplňky souvisejícími
se zimní údržbou
- příprava žádosti o dotaci na úpravu povrchů několika místních komunikací, jedná se o cesty
nad hřbitovem, zlepšení sjezdu a zpevnění komunikace pod hlavní silnicí u lomu a komunikace
kolem lomu k místní části Krásné
- dokončení akce na zvýšení bezpečnosti v Hraběšicích, dokončení PD včetně legislativy,
rozdělení realizace na části, které nemohou být součástí dotace a části, na které je možno
požádat o dotaci
- řešení kulturního domu. Tedy vypracování studie na využití 2. np a vyřešení kuchyně s
možností přípravy pokrmů – stálý problém pro pronajímatele. Studii je třeba dokončit do konce
roku, zadání PD leden. Do PD zahrnout zmiňované, a především zpracovat v úrovni celkové
rekonstrukce, tedy výměna kotle, opravy fasád (zateplení – na oboje možno získat dotaci), popř.
řešit nové zateplení střechy, v případě zjištění hraniční životnosti krytiny zahrnout i výměnu
krytiny. Rozsah bude záviset mimo jiné na míře dotací.
Dlouhodobé cíle:
- řešení odkanalizování obce s ohledem na platnou legislativu a územní plán
-územní plán, jeho nová podoba
-řešení centrální části obce, úprava ploch pod hřištěm, parkovací plochy, zastávky autobusu,
řešení prostoru pod Klášterem, dokončení a zapracování plochy na váze s novým odpadovým
hospodářstvím, existuje studie, která bude dopracována do podoby PD, s ohledem na využití
dotačních titulů.
Na závěr starosta obce vyzval přítomné k podání připomínek, nikdo se k další diskusi
nepřihlásil.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17:30.
Zapsal:

Viktor Škrach

Ověřovatelé :

René Hilscher
David Marek

Přílohy zápisu:
•

•

Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hraběšice,
konaného dne 21. října 2022 v sále KD v Hraběšicích - zápis č. 1/2022
celkový počet zastupitelů obce Hraběšice je 7
přítomno 7
omluven 0
Zastupitelstvo obce Hraběšice je usnášení schopné
USNESENÍ č. 1: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů.
2) Složení slibu členů Zastupitelstva obce Hraběšice.
3) Schválení programu.
4) Volba starosty a místostarosty.
5) Zřízení výborů a volba jejich členů a předsedů.
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
7) Diskuse a závěr.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 2: Zastupitelstvo obce Hraběšice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 3: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce nebude žádný ze členů zastupitelstva uvolněn.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 4: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí starostou pana Davida Maliňáka.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
USNESENÍ č. 5: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí místostarostkou pana Davida Marka.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
USNESENÍ č. 6: Zastupitelstvo obce Hraběšice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
USNESENÍ č. 7: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou finančního výboru pana
Reného Hilschera.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
USNESENÍ č. 8: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy finančního výboru Ing. Naděždu
Škrachovou a Ing. Miroslavu Večeřovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 9: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí předsedou kontrolního výboru paní
Dagmar Hanzalíkovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

USNESENÍ č. 10: Zastupitelstvo obce Hraběšice volí členy kontrolního výboru paní Markétu
Pánis Wáclawkovou a Ing. Jitku Opluštilovou.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 11: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 0 Kč za měsíc. Odměna nebude poskytována.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
USNESENÍ č. 12: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 12.888 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 21. října 2022.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 13: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 0 Kč za měsíc. Odměna nebude poskytována.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
USNESENÍ č. 14: Zastupitelstvo obce Hraběšice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 0
Kč za měsíc a za výkon funkce člena výboru ve výši 0 Kč za jedno zasedání výboru, kterého
se člen zúčastnil. Odměna nebude poskytována.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

David Maliňák
starosta obce

