Obec Chrášťany
Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 5/2022
ze dne 20.10.2022
Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) bylo svoláno v souladu s § 92 odst.1 a
§93 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce byla vyvěšena dne 11.10.2022 a sejmuta
dne 25.10.2022.
Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Papírníková Petra, Vilímek Jiří, Pazderová Jiřina, Ing.
Pavel Hruška ml., Ludvík Miroslav, Vratislav Balcar, Marcel Kašpárek
Omluveni: -Prezenční listina je v příloze zápisu.
Zasedání ZO zahájil starosta obce Ing. Pavel Hruška (dále jen „předsedající“)
v 17:00hod

přivítáním přítomných. Předsedající konstatoval, že byla splněna

podmínka § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
a ZO je usnášeníschopné.
1 - 5/2022 Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu ZO
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a navrhl ověřovatele zápisu:
Vilímek Jiří, Pazderová Jiřina
Návrh usnesení:
Ověřovateli zápisu byli ZO určeni: Vilímek Jiří, Pazderová Jiřina
Výsledek hlasování: Pro-7, Proti-0, Zdrželi se-0
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu
s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce obce dne 11.10.2022. Předsedající dal
zastupitelům možnost se k navrženému programu vyjádřit. Jelikož nebyly vzneseny
žádné připomínky, dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
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Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu ZO
2. Seznámení s výsledky voleb konaných dne 23. a 24. října
3. Složení slibu členů ZO
4. Volba starosty a místostarosty
5. Volba členů komisí
6. Stanovení výše odměn
Výsledek hlasování: Pro-7, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 5/2022 bylo schváleno

2 - 5/2022 Seznámení s výsledky voleb
Předsedající seznámil přítomné s výsledky voleb konaných dne 23. a 24. října 2022
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí

3 – 5/2022 Složení slibu členů ZO
Členka ZO Petra Papírníková přečetla dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, text slibu člena zastupitelstva obce. Každý člen
zastupitelstva obce slovem „slibuji“ a následným podpisem slib potvrdil.
Slib s podpisy zastupitelů bude přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Každý zvolený člen zastupitelstva obce slovem „slibuji“ a následným podpisem slib

potvrdil. Slib s podpisy zastupitelů je nedílnou součástí tohoto zápisu.

4 – 5/2022 Volba starosty a místostarosty
Předsedající zasedání provedl kontrolu mandátů. Dále oznámil, že proběhne volba
starosty a místostarosty obce. Bylo hlasováno o způsobu volby.
Předsedající předložil návrh o veřejném hlasování.
Výsledek hlasování o způsobu hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Bylo rozhodnuto o veřejném hlasování o funkcionářích obce.
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Předsedajícímu byly předloženy kandidáti na starostu a místostarostu.
Bylo přistoupeno k volbě starosty.
Návrh: Ing. Pavel Hruška
Proti návrhu hlasovali Miroslav Ludvík a Vratislav Balcar, ostatní zastupitelé hlasovali
pro návrh.
Výsledek hlasování: Pro-5, Proti-2, Zdrželi se-0
Bylo přistoupeno k volbě místostarosty:
Návrh: Mgr. Papírníková Petra
Výsledek hlasování: Pro-7, Proti-0, Zdrželi se-0
Návrh usnesení:
ZO volí starostou obce Chrášťany: Ing. Pavla Hrušku
ZO volí místostarostkou obce Chrášťany: Mgr. Petru Papírníkovou
Usnesení č. 4 – 5/2022 bylo schváleno

5 – 5/2022 Volba členů komisí
Nově zvolené ZO na základě diskuze navrhlo složení finančního a kontrolního výboru
obce.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena: Jiřina Pazderová
členové – Ivana Zajícová a Hana Vilímková
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen:
Jiří Vilímek
členové – Vratislav Balcar a Ing. Pavel Hruška st.
Návrh usnesení:
ZO volí předsedkyní finančního výboru Jiřinu Pazderovou a členy: Ivanu Zajícovou,
Hanu Vilímkovou.
ZO volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Vilímka a členy: Vratislava Balcara, Ing.
Pavla Hrušku st.
Výsledek hlasování: Pro-7, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení č. 5 – 5/2022 bylo schváleno

6 – 5/2022 Stanovení výše odměn
ZO projednalo a odsouhlasilo výši odměn, které byly stanoveny na základě Nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Návrh usnesení:
ZO odsouhlasilo výši odměn, které byly stanoveny na základě Nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
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Odměny budou vypláceny od dne 21.10.2022.
Výsledek hlasování: Pro-7, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení č. 6 – 5/2022 bylo schváleno

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřili: Vilímek Jiří, Pazderová Jiřina
Starosta obce Chrášťany: Ing. Pavel Hruška

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 25.10.2022
Sejmuto:
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