Vyvěšeno: 5. 11. 2014 vč. d.p.
Svěšeno:
Zápis ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Lhota bylo svoláno dosavadním starostou obce v souladu s §91
odst. 1 zákona o obcích k ustavujícímu zasedání v zasedací místnosti dne 5. 11. 2014
v 18 hodin.
Program:
1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Složení slibu zastupitelů
5. Schválení programu
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Volba předsedy finančního a kontrolního výboru , určení počtu členů finančního a
kontrolního výboru, volba členů finančního a kontrolního výboru
9. Zřízení kulturní a občanské komise, komise pro výstavbu
10. Přiznání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle (§72 zák. o
obcích)
11. Projednání platu pro účetní obce dle nařízení vlády ČR č. 224/2014 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zasedání bylo zahájeno 5. 11. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota,
dosavadním starostou.
2. Zapisovatelem byla určena p. Pleskačová
3. Ověřovatelem zápisu byly určeny p. Pleskačová ml., p. Wenzelová
4. Zastupitelé složili slib a poté slib podepsali. Postup byl dodržen dle Zákona o obcích
č. 128/2000 Sb.
5. Zastupitelstvo schválilo program schůze jednohlasně
6. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Členové navrhli dosavadního starostu p. Vlacha, žádný jiný návrh na funkci starosty
vznesen nebyl.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Malá Lhota zvolilo starostu p. Vlacha Rostislava
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 – Vlach
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
7. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty.
Členové navrhli dosavadní místostarostku p. Pleskačovou, žádný jiný návrh na funkci
místostarosty vznesen nebyl.
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Malá Lhota zvolilo místostarostku p. Pleskačovou
Ingrid st.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 – Pleskačová
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně 3 členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva.
Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§117 odst. 1 zák.
o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít 3 členy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Lhota zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Předsedající vyzval k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Členové
zastupitelstva navrhli do funkce Ing. Libora Fuchse.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Lhota volí předsedu finančního výboru Ing.
Libora Fuchse, členové: Jana Uhlířová, Ivo Škrabal.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1 – Ing. Fuchs
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající vyzval k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Členové zastupitelstva navrhli do funkce Ingrid Pleskačovou ml.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Lhota volí předsedou kontrolního výboru
p. Pleskačovou ml.
Členové: Ing. Libor Fuchs, Ivo Škrabal.
Hlasování: pro: 6
Proti: 0
zdržel se: 1 – p. Pleskačová ml.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9. Zřízení kulturní, občanské komise a komise pro výstavbu.
Předseda kulturní komise: p. Wenzelová
Členové: p. Pleskačová, p. Pleskačová ml.
Předseda občanské komise: p. Uhlířová
Členové: p. Wenzelová, p. Škrabal
Předseda komise pro výstavbu: p. Škrabal
Členové: Ing. Fuchs, p. Vlach
Členové zastupitelstva zvolili předsedy a členy komisí.
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Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
10. 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. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon členům zastupitelstev v
platném znění poskytována měsíční odměna hrubého ve výši: starosta: 13 900,- ,
místostarosta 7 509,- , předsedové výborů a komisí 1 060,-. Odměny náleží od 5. 11.
2014.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Malá Lhota schválilo odměny neuvolněným
zastupitelům.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
11. Předsedající podal návrh na měsíční plat pro účetní p. Wenzelovou v souladu s
nařízením vlády ČR č. 224/2014 Sb. Byl stanoven s účinností od 1. 11. 2014 takto:
platová tř. 8, platový stupeň 10, platový tarif 18 980,Osobní příplatek 10 225,Měsíční plat celkem 29 205,- při pracovním úvazku 100%.
Vzhledem k pracovnímu úvazku sjednaném v rozsahu 1/3 ze stanovené pracovní doby, je
měsíční plat poměrně krácen takto:
platový tarif: 6 327,osobní příplatek: 3 408,měsíční plat celkem: 9 735,- hrubého.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Malá Lhota v souladu s nařízením vlády schválilo
odměnu pro účetní p. Wenzelovou.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2014
Zapisovatel: Pleskačová Ingrid
Ověřovatelé: Pleskačová Ingrid ml.
Wenzelová Lenka
Starosta: Rostislav Vlach
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