
OBEC CHOTOVICE 

ZÁPIS 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, 

konaného dne 6.11.2014 od 17:00 hodin 

Zasedání číslo 7/2014 

Datum 6.11.2014 

Přítomni Dle prezenční listiny 

Jednání řídil Bohumil Mráček - starosta 

Ověřovatelé zápisu Václav Horyna, Zuzana Mráčková 

Program jednání A. Kontrola mandátů členů zastupitelstva a složení slibu 

B. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

C. Volba starosty 

D. Volba místostarosty 

E. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

F. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných 
členů zastupitelstva 

G. Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a usnesení. 

 
 

 

 

Přítomno je 9 členů zastupitelstva 

omluven: 0 

neomluven: 0 

 

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. dosavadním starostou panem Bohumilem Mráčkem jako 

předsedajícím. 

Zapisovatelkou byla určena Dana Šimánková. 

 

A. Kontrola mandátů členů zastupitelstva 

 

Mandátu se vzdala paní Štěpánka Pechová ( viz. Příloha ) a na její místo podle výsledků voleb 

nastupuje pan Miroslav Petrák.  

Členům zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce . 

Předsedající konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 9, takže  

zastupitelstvo je usnášení schopné. 

 

 

 Slib nově zvoleného zastupitelstva obce Chotovice  

Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení s výhradou má za následek zánik mandátu (§  55 zákona 
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č.491/2001 Sb., o volbách  do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

 

 „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.“ 

 

Jmenný seznam s podpisy viz. příloha 

Žádný člen neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění. 

Hlasování o programu 

 

PRO – 9  

PROTI – 0  

ZDRŽELA SE – 0 

 

B.  Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a 

místostarosty veřejným hlasováním. 

              HLASOVÁNÍ  

  PRO - 9 

  PROTI - 0 

  ZDRŽELA SE – 0 

 

 

 

  C.  Volba starosty 

 

1) uvolněný/ neuvolněný 

Předsedající navrhl, aby starosta obce Chotovice byl nadále uvolněný 

              HLASOVÁNÍ  

  PRO - 9 

  PROTI - 0 

  ZDRŽELA SE – 0 

 

2) volba starosty 

Na funkci starosty je navržen dosavadní starosta pan Bohumil Mráček. 

 HLASOVÁNÍ  

  PRO - 8 

  PROTI - 0 

  ZDRŽELA SE – 1/ Bohumil Mráček 
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D.  Volba místostarosty 

 

1) počet místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné 

návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 

 HLASOVÁNÍ 

 PRO - 9 

 PROTI - 0 

 ZDRŽELA SE – 0 

 

2) uvolněný/ neuvolněný 

Předsedající dále navrhl, aby místostarosta zůstal nadále neuvolněný. 

 HLASOVÁNÍ  

  PRO - 9 

  PROTI - 0 

  ZDRŽELA SE – 0 

 

3) volba místostarosty 

Na funkci místostarostky navrhl předsedající paní Danu Šimánkovou. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 

   HLASOVÁNÍ  

  PRO - 8 

  PROTI - 0 

  ZDRŽELA SE – 1/ Dana Šimánková 

 

4) odměna místostarosty 

Předsedající navrhl, aby odměna místostarostky byla v plné výši dle zákona. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 

 

 HLASOVÁNÍ  

  PRO - 9 

  PROTI - 0 

  ZDRŽELA SE – 0 

 

E.   Volby finančního a kontrolního výboru 

 

1) volba předsedy finančního výboru 

Na předsedu finančního výboru navrhl předsedající nejprve paní Hanu Matulovou, která 

tuto funkci odmítla. Poté oslovil pana Václava Horynu, který funkci odmítl také. Dále 

navrhl pana Michala Jankuje. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 

HLASOVÁNÍ 

 PRO - 8 

 PROTI - 0 

 ZDRŽELA SE – 1/ Michal Jankuj 
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2) volba předsedy kontrolního výboru 

Na předsedu kontrolního výboru navrhl předsedající nejprve paní Hanu Matulovou, která 

tuto funkci odmítla. Poté navrhl paní Zuzanu Mráčkovou. Nebyly podány jiné návrhy, 

proto bylo hlasováno. 

 

 HLASOVÁNÍ 

 PRO - 8 

 PROTI - 0 

 ZDRŽELA SE – 1/ Zuzana Mráčková 

 

 

 

F. Projednání  výše odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 

Člen zastupitelstva navrhl, aby neuvolnění členové zastupitelstva, předsedové a členové 

kontrolních kontrolního a finančního výboru, vykonávali svoji práci tak jak to bylo doposud 

bez nároku na odměnu. Nebyly podány jiné návrhy, proto bylo hlasováno. 

 

HLASOVÁNÍ 

 PRO - 9 

 PROTI - 0 

 ZDRŽELA SE – 0 

 

 

 

 

 

 

      
    G.    Různé – informace, náměty, dotazy, diskuze, závěr a usnesení. 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:35 hod. 
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Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 6.11.2014 přijalo 

následující usnesení: 

7/2014/A 

Noví zastupitelé složili slib 

7/2014/B 

URČILO 

způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

7/2014/C/1 

URČILO 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn  

7/2014/C/2 

ZVOLILO 

starostou obce Chotovice Bohumila Mráčka 

7/2014/D/1 

URČILO 

že obec bude mít jednoho místostarostu 

7/2014/D/2 

URČILO 

že pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn 

7/2014/D/3 

ZVOLILO 

místostarostkou obce Chotovice paní Danu Šimánkovou 

7/2014/D/4 

SCHVÁLILO 

odměnu místostarostce v plné výši dle zákona 

7/2014/E/1 

ZVOLILO 

předsedou finančního výboru pana Michala Jankuje 

7/2014/E/2 

ZVOLILO 

předsedou kontrolního výboru paní Zuzanu Mráčkovou 

7/2014/F 

SCHVÁLILO 

aby neuvolnění členové zastupitelstva, předsedové a členové kontrolního a finančního výboru vykonávali svoji 

práci bez nároku na odměnu 

 

 

 

Zapisovatelka:   Dana Šimánková                ______________________________ 

 

Ověřovatelé zápisu:               Václav Horyna                                ______________________________ 

 

    Zuzana Mráčková  _______________________________              

 

Starosta:    Bohumil Mráček   ______________________________ 

 

 

otisk razítka 


