Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce v Martínkově konaného
30. 10. 2018 v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: všech 7 členů zastupitelstva obce zvolených ve volbách 5. a 6. 10. 2018.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zasedání se zúčastnili 4 hosté.
Ustavující schůzi zahájil a řídil nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, Zdeněk
Svoboda. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Předsedající předložil návrh programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Martínkov:
1. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
4. Návrh kandidátů na funkci starosty, volba starosty
5. Návrh kandidátů na funkci místostarosty, volba místostarosty
6. Volba kontrolního a finančního výboru
7. Návrh odměn – starosta, místostarosta, kontrolní a finanční výbor
8. Schválení zástupce obce v Moravskobudějovickém mikroregionu
9. Různé
10. Usnesení
Hlasování: Pro….7, proti….0, zdržel se….0. Program jednání zastupitelstva byl schválen.
- 1) Předsedající přečetl zákonem stanovený slib zastupitele a poté přítomní členové
pronesením slova „slibuji" a vlastnoručním podpisem slib složili. Členové zastupitelstva
obce složili slib v tomto pořadí: Pavel Blažek, Josef Pléha, David Pokorný, Zdeněk Řepa,
Josef Svoboda, Zdeněk Svoboda a Jaroslav Veselský. Slib zastupitelů proběhl dle zákona.
- 2) Předsedající jmenoval zapisovatelem Jaroslava Veselského, ověřovateli zápisu
Zdeňka Řepu a Davida Pokorného.
- 3) Bylo navrženo tajné hlasování o uvolněných zástupcích obce (starosta a
místostarosta), tajné hlasování o volbě starosty a veřejné hlasování o volbě
místostarosty obce.
Hlasování: Pro….7, proti….0, zdržel se….0

- 4) Na funkci starosty obce byli navrženi dva kandidáti – dosavadní starosta Josef
Svoboda a dosavadní místostarosta Josef Pléha.
Oba kandidáti nastínili svou vizi, poté bylo přistoupeno k tajné volbě.
Hlasování o uvolněných zástupcích obce (starosta a místostarosta): Pro….1, proti….6,
zdržel se….0. Starosta i místostarosta obce boudou ve volebním období 2018 – 2022
pracovat jako neuvolnění.
Hlasování o volbě starosty: Josef Svoboda – 3 hlasy; Josef Pléha – 4 hlasy. Starostou
obce byl v tajném hlasování zvolen Josef Pléha.
- 5) Předsedající předal vedení schůze nově zvolenému starostovi, Josefu Pléhovi. Josef
Pléha zastupitelům poděkoval za důvěru. Poté oslovil Josefa Svobodu, zda by přijal
kandidaturu na místostarostu obce. Josef Svoboda kandidaturu odmítl. Poté Josef Pléha
navrhl na funkci místostarosty Zdeňka Řepu, který s kandidaturou souhlasil. Žádný další
zastupitel neprojevil zájem kandidovat na místostarostu obce.
Hlasování: Pro….6, proti….0, zdržel se….1 (Zdeněk Řepa).
Místostarostou obce byl ve veřejném hlasování zvolen Zdeněk Řepa.
- 6) Starosta obce navrhl složení kontrolního a finančního výboru.
Návrh složení kontrolního výboru: Josef Svoboda – předseda, Jolana Vyplašilová, David
Pokorný - členové
Návrh složení finančního výboru: Zdeněk Svoboda – předseda, Luboš Venhoda, Irena
Pokorná - členové
Hlasování: Pro….7, proti….0, zdržel se….0.
Kontrolní a finanční výbor byl řádně zvolen.
- 7) Návrh finančních odměn: starosta obce – 17519 Kč hrubého měsíčně (80%
maximální možné částky), místostarosta – 15767 Kč hrubého měsíčně (80% maximální
možné částky) s účinností od 1.11.2018
Bylo navrženo, aby funkce v kontrolním a finančním výboru byla neplacená.
Hlasování: Pro….6, proti….0, zdržel se….1 (Josef Pléha)
Odměny byly schváleny.
-8) Josef Svoboda navrhl, aby zástupcem obce v Moravskobudějovickém mikroregionu
byl schválen starosta.
Hlasování: Pro….7, proti….0, zdržel se….0

- 9) Různé
- starosta navrhl, aby se zasedání ZO konala vždy druhé úterý v měsíci, a to v 19 hodin.
První zasedání ZO bude 13. 11. 2018
- místostarosta navrhl založení přípravného výboru k oslavám 700 let první zmínky o
obci
- v pátek 9. 11. 2018 v 18 hodin se uskuteční schůzka zástupců obce a SDH ohledně
provozního řádu hasičského automobilu
- 10) Usnesení zastupitelstva obce:
- Bere na vědomí složení slibu nových zastupitelů obce.
- Schvaluje způsob volby starosty a místostarosty obce
- Schvaluje volbu Josefa Pléhy starostou obce a volbu Zdeňka Řepy
místostarostou obce
- Schvaluje složení finančního výboru.
- Schvaluje složení kontrolního výboru.
- Schvaluje finanční odměny starostovi a místostarostce obce s účinností
od 1.11.2018
- Pověřuje starostu obce zastupováním obce v Moravskobudějovickém
mikroregionu
- Bere na vědomí, že zasedání ZO bude vždy druhé úterý v měsíci, a to v 19
hodin.
- Bere na vědomí návrh na zřízení přípravného výboru k oslavám 700 let první
zmínky o obci.
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0
Zapsal: Jaroslav Veselský
Datum pořízení zápisu 31.10.2018
Ověřovatelé zápisu:
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Vyvěšeno:
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Vyvěšeno elektronicky:
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