USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Okrouhlá
Předsedající: Ing. Bronislav Šamšula - § 91 zák. o obcích

Určení mandátové komise: předseda Ing. Luboš Horák, členové Josef Jakubů a
Petr Kužel. Provedení ověření mandátů.

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin dosavadním starostou obce Ing. Bronislavem Šamšulou.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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.
Ing. Bronislav Šamšula 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 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Okrouhlá zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10. 2014 doposud. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Na začátku zasedání bylo upozorněno, že v průběhu je pořizován
zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Ověření mandátů
Ing. Bronislav Šamšula konstatoval, že při prezenci byly ověřeny mandáty všech členů
zastupitelstva obce. Ověření mandátů provedla mandátová komise složená z 3 členů: předseda
Ing. Luboš Horák, členové Josef Jakubů a Petr Kužel. Dále prohlásil, že zastupitelstvo obce
bere na vědomí ověření mandátů přítomných členů Zastupitelstva obce Okrouhlá.

SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZO
Ing. Bronislav Šamšula požádal Mgr. Michaelu Martinkovou, aby přednesla slib člena
zastupitelstva dle § 69 zákona o obcích („Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Okrouhlá a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony ČR.“) a poté požádal, aby jednotliví zastupitelé v abecedním
pořadí pronesením slova „Slibuji“ přicházeli složit slib a stvrdit jej svým podpisem.

Poté, co složil slib poslední z členů ZO, Ing. Bronislav Šamšula konstatoval, že všichni
přítomní členové ZO složili slib bez výhrad a konstatuje, že ZO bere složení slibu na vědomí.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu bez výhrad všemi přítomnými členy
Zastupitelstva obce Okrouhlá podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ing. Bronislav Šamšula určil zapisovatele – Ing. Eva Meluzínová
Za ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Michaelu Martinkovou a PaedDr. Evu Tichou.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Mgr. Michaelu Martinkovou a PaedDr. Evu
Tichou.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

2. Schválení programu
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Volba komisí
4) Schválení jednacího řádu zastupitelstva
5) Volba starosty
6) Volba místostarosty
7) Volba členů rady
8) Zřízení kontrolního a finančního výboru
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
10) Pověření zastupování obce v orgánech „Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko“
11) Ukončení

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

3. Volba komisí
Ing. Bronislav Šamšula navrhl návrhovou komisi ve složení Mgr. Milena Tichá a Bohumil
Kovář.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Milena Tichá a Bohumil
Kovář.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.
Ing. Bronislav Šamšula navrhl volební komisi ve složení předseda Ing. Luboš Horák, členové
Josef Jakubů a Petr Kužel.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volební komisi ve složení Ing. Luboš Horák (předseda),
členové Josef Jakubů a Petr Kužel.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Návrh jednacího řádu byl zaslán všem zastupitelům společně s pozvánkou na dnešní jednání.
Ing. Bronislav Šamšula objasnil rozdíly mezi původním a nově předloženým jednacím
řádem.
Pan Luděk Pukl navrhl v § 6 odstranit čl. 14 z důvodu omezování diskutujících.
Jiný návrh nebyl.
Návrh na odstranění čl. 14 v § 6 Jednacího řádu obce Okrouhlá.
Hlasování:
pro 4
proti 9
zdržel se 2
Neschváleno počtem 11 hlasů.
Následně přistoupeno k návrhu na usnesení.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený materiál.

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá.
Hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 14 hlasů.
Nyní bylo přistoupeno v souladu s bodem 5) programu zastupitelstva obce k provedení volby
starosty obce. Ing. Bronislav Šamšula požádal předsedu volební komise, aby se ujal slova a
spolu s volební komisí řídil volby.

5. VOLBA STAROSTY
Předseda volební komise (VK) předtím, než přikročil k vlastní volbě starosty, nechal
rozhodnout o způsobu hlasování v dnešních volbách. Dal návrh na veřejné hlasování
(aklamací).
Hlasování o způsobu volby starosty, místostarosty a členů RO – veřejné hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.
Konstatoval, že počtem 15 hlasů bylo rozhodnuto, že se bude hlasovat veřejně.

A Nyní přikročil k bodu programu 5) Volba starosty.
Předseda volební komise předložil návrh, aby starosta byl volen jako dlouhodobě uvolněný
člen zastupitelstva obce. Funkci starosty obce je možné vykonávat jako dlouhodobě uvolněný
člen zastupitelstva obce nebo jako dlouhodobě neuvolněný člen zastupitelstva obce.
Hlasování o volbě starosty jako dlouhodobě uvolněném členu zastupitelstva:
9 pro, 4 proti, 2 zdržel se
Schváleno počtem 9 hlasů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení starosty Obce Okrouhlá jako dlouhodobě
uvolněného člena zastupitelstva obce.
Hlasování: 11 pro, 4 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 11 hlasů.
Předseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních
stran v komunálních volbách k přednesení návrhů na kandidáta starosty.
1.
2.
3.
4.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení nezávislých kandidátů Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení nezávislých kandidátů „Alternativa“

B Předseda VK konstatoval, že na funkci starosty byli navrženi:
kandidát s poř. č. 1
kandidát s poř. č. 2

Ing. Alois Hložek
Ing. Bronislav Šamšula

Pořadová čísla byla přidělena v souladu s volebním řádem.

C Předseda volební komise se dotázal jednotlivých kandidátů postupně podle pořadových
čísel, zda souhlasí se svojí kandidaturou. Oba kandidáti souhlasili.
Předseda volební komise dal v souladu s VŘ hlasovat o kandidátovi s nejnižším pořadovým
číslem.
1. Ing. Alois Hložek
Hlasování: 6 pro, 8 proti, 1 zdržel se
Neschváleno počtem 9 hlasů.
2. Ing. Bronislav Šamšula
Hlasování: 9 pro, 5 proti, 1 zdržel se
Schváleno počtem 9 hlasů.
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 2
pan Ing Bronislav Šamšula obdržel 9 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů
zastupitelstva obce (nejméně 8), tím byl zvolen starostou obce a prohlašuje volby za
ukončené.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí dlouhodobě uvolněným starostou Obce Okrouhlá
pana Ing. Bronislava Šamšulu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 6 zdrželo se
Schváleno počtem 9 hlasů.
Předal slovo předsedajícímu.
Nově zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru a předal opět slovo předsedovi VK za
účelem provedení volby místostarosty a členů rady obce.

6. Volba místostarosty
Předseda VK vyzval starostu, aby vznesl návrh na počet volených místostarostů.
Starosta navrhl 1 místostarostu jako dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva obce,
který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává
funkci.

Dotázal se, zda vznáší někdo protinávrh. Nebyl.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Schváleno počtem 14 hlasů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty Obce Okrouhlá jako
dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva obce, který zastupuje starostu v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Schváleno počtem 14 hlasů.
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo obce stanovilo počet místostarostů na 1 jako
dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva obce, který zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Předal slovo předsedovi volební komise, aby provedl volbu místostarosty.
Předseda volební komise zahájil volbu místostarosty.
Vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních stran v komunálních
volbách k přednesení návrhů na kandidáta na 1 neuvolněného místostarosty, který zastupuje
starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
1.
2.
3.
4.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení nezávislých kandidátů Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení nezávislých kandidátů „Alternativa“

Předseda VK konstatoval, že na funkci 1 neuvolněného místostarosty, který zastupuje
starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Byli navrženi:
kandidát s poř. č. 1
kandidát s poř. č. 2

Ing. Alois Hložek
Bohumil Kovář

Pořadová čísla byla přidělena v souladu s volebním řádem.
Předseda volební komise se dotázal jednotlivých kandidátů postupně podle pořadových čísel,
zda souhlasí se svojí kandidaturou. Oba kandidáti souhlasili.
Předseda volební komise dal v souladu s VŘ hlasovat o kandidátovi s nejnižším pořadovým
číslem.

1. Ing. Alois Hložek
Hlasování: 6 pro, 5 proti, 4 zdrželo se
Neschváleno počtem 9 hlasů.
2. Bohumil Kovář
Hlasování: 9 pro, 5 proti, 1 zdržel se
Schváleno počtem 9 hlasů.
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 2 pan
Bohumil Kovář obdržel 9 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva
obce (nejméně 8). Tím byl zvolen jako 1 neuvolněný místostarosta obce, který zastupuje
starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Obce Okrouhlá pana
Bohumila Kováře, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci.
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 3 zdrželo se
Schváleno počtem 10 hlasů.
Tím prohlásil volbu místostarosty za ukončenou.

7. Volba členů rady obce
Předseda VK vyzval starostu, aby vznesl návrh na počet členů RO.
Starosta navrhl 5 členů RO včetně starosty a místostarosty. Zeptal se, zda je protinávrh.
Nebyl.
(Pozn. Počet členů rady obce je 5 a nesmí být vyšší než je 1/3 počtu členů zastupitelstva – dle
zákona o obcích).
Usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů rady obce na 5.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Předseda VK přistoupil k volbě. Zbývalo dovolit 3 členy RO.
Vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních stran v komunálních
volbách k přednesení návrhů kandidátů na členy rady obce.

1.
2.
3.
4.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení nezávislých kandidátů Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení nezávislých kandidátů „Alternativa“

Předseda VK konstatoval, že na funkci člena rady obce byli navrženi:
kandidát s poř. č. 1
kandidát s poř. č. 2
kandidát s poř. č. 3
kandidát s poř. č. 4

Ing. Alois Hložek
Josef Jakubů
PaedDr. Eva Tichá
Mgr. Milena Tichá

Pořadová čísla byla přidělena v souladu s volebním řádem.
Předseda volební komise se dotázal jednotlivých kandidátů postupně podle pořadových čísel,
zda souhlasí se svojí kandidaturou. Všichni souhlasili.
Předseda volební komise dal v souladu s VŘ hlasovat o kandidátovi s nejnižším pořadovým
číslem.
1. Ing. Alois Hložek
Hlasování: 6 pro, 4 proti, 5 zdrželo se
Neschváleno počtem 9 hlasů.
2. Josef Jakubů
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželo se
Schváleno počtem 13 hlasů.
3. PaedDr. Eva Tichá
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželo se
Schváleno počtem 13 hlasů.
4. Mgr. Milena Tichá
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 3 zdrželo se
Schváleno počtem 10 hlasů.
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 1 pan
Ing. Alois Hložek obdržel 6 hlasů, což je méně než nadpoloviční většina hlasů všech členů
zastupitelstva obce (nejméně 8). Tím nebyl zvolen členem rady obce.
Dále předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 2 pan
Josef Jakubů obdržel 13 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů zastupitelstva
obce (nejméně 8). Tím byl zvolen členem rady obce.

Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 3 paní
PaedDr. Eva Tichá obdržela 13 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů
zastupitelstva obce (nejméně 8). Tím byla zvolena členem rady obce.
Dále předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 4 paní
Mgr. Milena Tichá obdržela 10 hlasů, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů
zastupitelstva obce (nejméně 8). Tím byla zvolena členem rady obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí dalšími členy rady obce: Josef Jakubů
PaedDr. Eva Tichá
Mgr. Milena Tichá
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželo se
Schváleno počtem 13 hlasů.
Předseda volební komise prohlásil volby za ukončené a předal slovo panu starostovi.

8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informuje 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, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce
na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhuje, 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 i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor.
Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor.
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů finančního výboru na 3.
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů kontrolního výboru na 3.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných

členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
v platném znění, poskytována měsíční odměna ve znění předkládaného materiálu a to ode dne
7. 11. 2014 Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce a RO
(§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány
žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 2500,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
2. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1000,-Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
3. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 380,-Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
4. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva ve
výši 700,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy.
5. Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

10. Pověření zastupování obce v orgánech „Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko"
Z důvodu konání valné hromady „Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko“
je potřeba určit zastupitelstvem obce člena pro zastupování naší obce v orgánech.
Usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje zastupováním obce v orgánech „Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko“ starostu obce Ing. Bronislava Šamšulu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

11. Ukončení
Příští zasedání zastupitelstva obce je plánováno dne 15. 12. 2014.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05 h.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2014

Zapisovatel:

Ing. Eva Meluzínová

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r. dne 12. 11. 2014

PaedDr. Eva Tichá v.r.

dne 12. 11. 2014

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 12. 11. 2014

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 12. 11. 2014

Výpis z usnesení ustavujícího zastupitelstva obce konaného
7. 11. 2014
SLOŽENÍ SLIBU ČLENA ZO
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu bez výhrad všemi přítomnými členy
Zastupitelstva obce Okrouhlá podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu Mgr. Michaelu Martinkovou a PaedDr. Evu
Tichou.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Schválení programu
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Volba komisí
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Milena Tichá a Bohumil
Kovář.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volební komisi ve složení předseda Ing. Luboš Horák, členové
Josef Jakubů a Petr Kužel.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený materiál.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá.
Hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 14 hlasů.

VOLBA STAROSTY
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení starosty Obce Okrouhlá jako dlouhodobě uvolněného
člena zastupitelstva obce.
Hlasování: 11 pro, 4 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 11 hlasů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí dlouhodobě uvolněným starostou Obce Okrouhlá
pana Ing. Bronislava Šamšulu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 6 zdrželo se
Schváleno počtem. 9 hlasů.

Volba místostarosty
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty Obce Okrouhlá jako dlouhodobě
neuvolněného člena zastupitelstva obce, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Schváleno počtem 14 hlasů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Obce Okrouhlá pana
Bohumila Kováře, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci.
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 3 zdrželo se
Schváleno počtem 10 hlasů.

Volba členů rady obce
Usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů rady obce na 5.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce volí dalšími členy rady obce: Josef Jakubů
PaedDr. Eva Tichá
Mgr. Milena Tichá
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželo se
Schváleno počtem 13 hlasů.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor.
Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor.
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů finančního výboru na 3.
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů kontrolního výboru na 3.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva
Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 2500,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
2. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1000,-Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
3. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 380,-Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

4. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje
odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva ve výši
700,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy.
5. Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Pověření zastupovaní obce v orgánech „Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko“
Usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupováním obce v orgánech „Svazku vodovodů
a kanalizací měst a obcí okresu Blansko“ starostu obce Ing. Bronislava Šamšulu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Schváleno počtem 15 hlasů.

Ověřovatelé:

Mgr. Michaela Martinková v.r. dne 12. 11. 2014

PaedDr. Eva Tichá v.r.

dne 12. 11. 2014

Starosta:

Ing. Bronislav Šamšula v.r.

dne 12. 11. 2014

Místostarosta:

Bohumil Kovář v.r.

dne 12. 11. 2014

