
OBEC CHYŠNÁ
Zastupitelstvo obce Chyšná
Chyšná 33, 395 01 Pacov

Zápis
 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chyšná (dále též jako Z.O.)  č. 5/18

Konaného dne 2.11.2018 v 19, 30.hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Před zahájením zasedání bylo členům Z.O. předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Chyšná.

Přítomno 7 členů Z.O. dle prezenční listiny.  Z.O. je usnášeníschopné. 

1- Zahájení. Zasedání Z.O. bylo zahájeno v 19:30 hod. dosavadním starostou obce Vladimírem Kosem (dále jako 
předsedající) . Ten přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích.
2- Jmenování zapisovatele. Předsedající jmenoval zapisovatelem p. Petra Buška.
3- Slib člena zastupitelstva obce. Přítomní zastupitelé byli předsedajícím vyzváni k složení slibu. Před složením 
slibu byli členi Z.O. seznámeni s § 55 zákona č. 491/2001, že odmítnutí složit slib, nebo složit slib s výhradou má za 
následek zánik mandátu. Předsedající přečetl  stanovený text slibu „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na 
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Chyšná a jejich občanů a řídit se 
ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval členy Z.O. ke složení slibu pronesením slova „ slibuji“ a 
podpisem na připraveném archu.
4-Zvolení ověřovatelů zápisu. Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p. Březinu a p. Kautského.
Z.O. zapisovatele schválilo (pro:6, proti: 0, zdržel se:1 Březina ) 
5-Schválení programu zasedání. Předsedající seznámil přítomné  s programem zasedání. K návrhu nebyli vzneseny 
žádné návrhy na doplnění. 
Návrh programu:
Návrh volby.
Volba starosty  a místostarosty obce.
Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Zřízení ostatních výborů.
Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce.
Usnesení.
Závěr.
Z.O. program schůze schválilo.   (pro:7 , proti:0, zdržel se:0 )                
5-Výběr volby starosty a místostarosty obce. Na návrh předsedajícího Z.O. schválilo veřejnou volbu.  
(pro:7, proti:0, zdržel se:0 )  
6-Volba starosty obce. Po diskusi navrhl člen Z.O. p. Březina do funkce neuvolněného starosty obce zvolit 
p.Vladimíra Kose,  a ten tento návrh nepřijal. Dále předsedající navrhl do funkce neuvolněné starostky slečnu 
Kateřinu Kautskou bytem Chyšná 49 narozená 23.1.1994 a ta tento návrh přijala. Protože nebyly jiné návrhy 
zastupitelé přistoupili k veřejné volbě.  Z.O. tento návrh schválilo. (pro:6, proti:0, zdržel se:1 Kautská ) Po volbě 
starosty obce předal předsedající řízení zasedání novému starostovi obce.
6-Volba místostarosty obce. Starostka obce navrhla aby Z.O. volilo pouze jednoho místostarostu,  Z.O. p. Březina 
navrhl do funkce neuvolněného starosty obce zvolit  p.Jiřího Červenku a ten tento návrh nepřijal. Protože nebyli jiné 
návrhy vzneseny, navrhla starostka obce na funkci neuvolněného místostarosty obce p. Petra Buška bytem Chyšná 51 
narozeného 28.3.1973  a ten tento návrh přijal.  Z.O. tento návrh schválilo. (pro:6, proti:0, zdržel se:1 Bušek )
7-Zřízení finančního a kontrolního výboru. Starosta obce informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 
a navrhl aby každý z nich měl tři členy. Z.O. tento návrh schválilo (pro:7 , proti:0, zdržel se:0 ) dále Z.O. projednalo a 
schválilo složení výborů takto: 
Kontrolní výbor - předseda:  Březina Josef. (pro:6 , proti:0, zdržel se:1 Březina )  členové Jiří Červenka, Ivana 
Jiříková  (pro:7, proti:0, zdržel se:0 ) 
Finanční výbor - předseda:  Červenka Jiří   (pro:6 , proti:0, zdržel se:1  Červenka )  členové , Vladimír Kos, Jan 
Kautský  (pro:7, proti:0, zdržel se:0 ) 
8-Zřízení ostatních výborů. Z.O. projednalo a schválilo zřízení ostatních výborů, které měla obec i v předchozím 
volebním období, to je: kulturní výbor, stavební výbor a sociální výbor  ve  tříčlenném složení.   (pro:7, proti:0, zdržel 
se: 0) 
Z.O. schválilo složení výborů takto:
kulturní  výbor- předseda: Jan Kautský ,  členové: Petr Bušek, Březina Josef (pro:7, proti:0, zdržel se:0 ) 
stavební výbor- předseda: Vladimír Kos , členové : Červenka Jiří, Kateřina Kautská  (pro:7 , proti:0, zdržel se:0 ) 
sociální výbor- předseda: Ivana Jiříková , členové  Jan Kautský, Josef Březina (pro:7, proti:0, zdržel se:0 ) 



9-Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. Starosta obce navrhl, aby 
neuvolněným členům Z.O. byla v souladu zákona o obcích a nařízení vlády za výkon funkce poskytována měsíční 
odměna. Odměna za výkon funkce bude poskytována od 2.11.2018 a v případě souběhu odměn za výkon několika 
funkcí se poskytne pouze jedna a to nejvyšší odměna. Dále Z.O. stanovilo měsíční odměny neuvolněných členů Z.O. 
takto:
 Starosta obce: 10 950,- Kč. Místostarosta obce: 2 500 ,- Kč. Předseda výboru nebo komise: 900 ,- Kč. Člen výboru 
nebo komise: 600 ,- Kč. Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 300,- Kč.
Z.O. systém a výši odměn schválilo.  (pro:7 , proti:0, zdržel se:0 )

10- Usnesení.
    Z.O. Schvaluje:
a- ověřovatele zápisu.
b- program schůze.
c- výběr volby starosty a místostarosty obce.
d- starostku obce slečnu Kateřinu Kautskou
e- místostarostu p. Petr Bušek
f- Zřízení finančního a kontrolního výboru.
g- předsedu a členy kontrolního výboru
h- předsedu a členy finančního výboru
i- zřízení ostatních výborů
j- předsedu a členy kulturního výboru
k- předsedu a členy stavebního výboru
l- předsedu a členy sociálního výboru 
m-projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 

9- Ověření zápisu.
    Zápis přečetl p. Bušek

    ověřovatelé zápisu p. Březina  :____________________      p. Kautský :______________________

      starosta obce slečna Kautská:_________________

      zastupitelé:_________________________________________________________

10- Závěr. Starosta obce poděkoval přítomným za spolupráci a schůzi v 21:00 hod. ukončil.

V Chyšné dne 2.11.2018 zapsal p. Bušek:__________________

 přílohy zápisu:
1) prezenční listina.
2) listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 2.11.2018  

sejmuto s úředních desek obce dne:                                     
                                                                                                          …......................................
                                                                                                                      razítko, podpis


