OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ
ZÁPIS Č. 5/2022
z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 23. 10. 2022
Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadě od 18:30 hod.
Zasedání vedl starosta obce p. František Kolář.
Přítomní:

František Kolář, Jaroslav Holický ,Ladislav Holický
Roman Šváchová, Josef Janů, Tomáš Tuček, Milan Houser

Zapisovatel:

Romana Šváchová

Ověřovatelé:

Josef Janů, Tomáš Tuček

Program zasedání:
1) Zahájení
2) Volba mandátové a volební komise
3) Složení slibu
4) Projednání jednacího řádu
5) Volba starosty a místostarosty
6) Zřízení výborů, komisí, krizového štábu
7) Stanovení odměn
8) Finanční limity pro nerozpočtové operace
9) Projednání dotačních programů na rok 2023
9) Diskuse
10) Závěr
1) Zahájení
Starosta obce zahájil ZO v 18:30 hod, přítomno je 7 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
K minulému zasedání ZO bylo konstatováno, že byla splnění všechna usnesení z minulého ZO.
2) Volba mandátové a volební komise
Starosta obce navrhl jmenovat předsedou mandátní komise Jaroslava Holického
Hlasování: pro 6 : proti 0 : zdržel se 1
ZO schválilo za členy mandátové komise Tomáš Tuček a Romanu Šváchovou.
Hlasování: 5 : 0 : 2
Starosta obce navrhl jmenovat předsedou volební komise Jaroslava Holického
Hlasování: 6 : 0 : 1
ZO schválilo za členy volební komise Tomáš Tuček a Romanu Šváchovou.
Hlasování: 5 : 0 : 2
Mandátová komise zkontrolovala osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň.
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Předseda mandátové komise konstatoval, že všichni přítomní zvolení zastupitelé mají platný mandát vzešlý
z komunálních voleb.
3) Složení slibu
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích složili všichni zastupitelé slib.
František Kolář přečetl slib:
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
Jednotliví zastupitelé provedli slib pronesením slova – slibuji – a složení slibu potvrdili svým podpisem.
4) Projednání jednacího řádu
Starosta obce se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku ke stávajícímu jednacímu řádu
Zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, se kterým se všichni zastupitelé měli možnost seznámit. Žádné
připomínky nebyly zaznamenány.
5) Program zasedání
ZO schválilo program zasedání zastupitelstva doplněný o tyto body:
- Stanovení rozsahu rozpočtových změn
- Schválení dohod o provedených pracích
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Hlasování: 7 : 0 : 0
6) Volba starosty a místostarosty obce
Zastupitelstvo obce odhlasovalo veřejnou volbu starosty a místostarosty obce.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce navrhlo za starostu obce Františka Koláře, jež byl zvolen veřejnou volbou v souladu
s volebním řádem.
Hlasování: 6 : 0 : 1
Zastupitelstvo obce navrhlo volbu jednoho místostarosty.
Hlasování: 7 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce navrhlo za místostarostu obce Ladislava Holického, jež byl zvolen veřejnou volbou
v souladu s volebním řádem.
Hlasování: 6 : 0 : 1
7) Zřízení výborů, komisí, štábu, nominace členů, volba předsedů
Proběhly volby do:
a) Finančního výboru:
Předseda výboru: Jaroslav Holický
Hlasování: 6 : 0 : 1
Členové výboru: Milan Houser, Tomáš Tuček
Hlasování: 5 : 0 : 2
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b) Kontrolního výboru
Předseda výboru: Romana Šváchová
Hlasování: 6 : 0 : 1
Členové výboru: Josef Janů, Josef Janů st.
Hlasování: 6 : 0 : 1
d) Krizového štábu
Vedoucí krizového štábu: František Kolář
Hlasování: 6 : 0 : 1
Zástupce vedoucího KŠ: Ladislav Holický
Členové KŠ: Jiří Šívr, Jaroslav Holický
Krizový manažer obce: František Kolář
Hlasování: 4 : 0 : 3
8) Stanovení odměn
Zastupitelstvo obce rozhodlo o odměnách pro členy zastupitelstva obce, starostu a místostarostu
v nezměněné podobě oproti předchozímu stavu, tzn.:
- Starosta HM 14.000,- Místostarosta HM 7.000,- Zastupitel HM 1150,Hlasování: 7 : 0 : 0
9) Finanční limity pro nerozpočtové operace
Zastupitelstvo obce schválilo následující finanční limity pro nerozpočtové operace.
- ZO obce se bude řídit platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 1/2020 ze dne 01.01.2021
Hlasování: 7 : 0 : 0
Hlasování: 7 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce dále schválilo:
a) Příkazce operace: František Kolář
b) Správce rozpočtu: Pavla Kadlecová
c) Hlavní účetní: Pavla Kadlecová
Hlasování: 7 : 0 : 0
10) Stanovení rozsahu rozpočtových změn
ZO stanovilo maximální výši rozpočtových změn které schvaluje starosta v příjmech neomezeně a ve
výdajích do 1 000 000,-Kč. Jedná se o částku na jednotlivé položky rozpočtu.
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Hlasování: 7 : 0 : 0
11) Schválení dohod o provedených pracích
ZO obce schválilo uzavření dohod o provedení práce pro všechny zastupitele
Hlasování: 7 : 0 : 0
11) Projednání akcí na rok 2023 z dotace POV Jihočeský kraj
ZO obce shodlo se možném nákupu traktůrku na sečení a prohrnování obecních pozemků.

Hlasování: 7 : 0 : 0
13) Diskuse
14) Závěr
Starosta poděkoval všem zastupitelům za účast na zasedání obce. Zasedání bylo ukončeno v 20:00 hod
Termín konání příštího zasedání bude upřesněn.
Usnesení:
č. 21/22 ZO zvolilo předsedu mandátové komise
č. 22/22 ZO zvolilo členy mandátové komise
č. 23/22 ZO zvolilo předsedu volební komise
č. 24/22 ZO zvolilo členy volební komise
č. 25/22 ZO schválilo program zasedání
č. 26/22 ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty
č. 27/22 ZO zvolilo starostu obce
č. 28/22 ZO schválilo volbu jednoho místostarosty
č. 29/22 ZO zvolilo místostarostu obce
č. 30/22 ZO zvolilo předsedu kontrolního výboru
č. 31/22 ZO zvolilo členy kontrolního výboru
č. 32/22 ZO zvolilo předsedu finančního výboru
č. 33/22 ZO zvolilo členy finančního výboru
č. 34/22 ZO zvolilo předsedu krizového štábu
č. 35/22 ZO zvolilo členy krizového štábu
č. 36/22 ZO schválilo výši odměn
č. 37/22 ZO schválilo finanční limity pro nerozpočtové operace
č. 38/22 ZO schválilo příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní
č. 39/22 ZO schválilo maximální výši rozpočtových změn v příjmech a ve výdajích
č. 40/22 ZO schválilo uzavření dohod o provedení práce se jednotlivými zastupiteli
č. 41/22 ZO se shodlo na možném nákupu traktůrku na údržbu obecních pozemků
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Zapsala: Romana Šváchová
Ověřovatelé:

Josef Janů

Tomáš Tuček

Starosta obce: František Kolář
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