
Zápis ě.4l2O22 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17.10.2O22v 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bětušice

tNFoRMAcE
o konání ustavuiícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělušice

Obecní úřad Bělušice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. t2B/2000 Sb.,

o obcích (obecní zíízeni), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavuiícího
zasedání Zastupitelstva obce Bělušice, svolaného dosavadním starostou obce Bc,

Lukášem Barochem vsouladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Bělušice - místnost obecního úřadu, Bělušice č. p. 33

Doba konání: 77.70.2022 od 18:30

Navržený
program:

1.Zahájení

2.Zpráva o průběhu voleb do zastupitelstva obce, předání Osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva

3. Složení slibu členů zastupitelstva

4. Návrh a zvolenízapisovatele a ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání

5. Návrh a schváleníprogramu ustavujícího zasedání

6. Volba starosty a místostarostů obce

a) Určení počtu místostarostů

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)

c) UrČenízpŮsobu volby starosty a místostarosty

d)Volba starosty

e)Volba místostarosty

SrSÉ



7.Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) Určenípočtu členů finančního a kontrolního výboru

b) Volba předsedy finančního výboru

c) Volba předsedy kontrolního výboru

d)Volba členů finančního výboru

e)Volba členů kontrolního výboru

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

9. Návrh na schválení uzavření(prodloužení) smlouvy se společnosť Mopos

10. Návrh na schválení příspěvku na turnaj v šipkách pro Z. Červíka - poslední
víkend v roce 2022

1I. Návrh na vyhlášení výběrového řízení technického dozoru a dozoru
investora k akci Čov a vodovod Bělušice

12.Diskuse

1,3.Závér

Atil Zasedání Zastupitelstva obce Bělušice bylo zahájeno v 1,8:32 hodin dosavadním
starostou obce Bc. Lukášem Barochem (dále jako ,,předseda jící"),

Před zahájením zasedání bylo čIenům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědČení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č, 49I/200]. Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §
91 odst. I zákona č. 1,ZB/2000 Sb., o obcích [obecní zYízení), ve znění pozdějších
předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
Úřední desce Obecního úřadu Bělušice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od l0.1,0.2022 Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední
deSce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných čIenů zastupitelstva [příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné [§ 92 odst.
3 zákona o obcích).

AIIZ Předsedající schůze přednesl výsledky voleb do zastupitelstva obce Bělušice.
Volební účast v obci Bělušice byla 36,29o/o. Zvolení zastupitelé:

1. Václav Klepal
Pořadí na kandidátce.2
BEZPP, navrhuje NK, 47 let, jednatel společnosti, Bělušice
71hl.
2.Tomáš Říha



Pořadí na kandidátce: 3
BEZPP, navrhuje NK, 43 let, řidič, Bělušice
69 hl.

3.Bc. Lukáš Baroch
Pořadí na kandidátce: 1

BEZPP, navrhuje NK, 33 let, státnízaměstnanec PČR, Bělušice
67 hl.

4.Martin Hav!íček
Pořadí na kandidátce: 4
BEZPP, navrhuje NK, 28 let, OSVČ, Bělušice
64 hl.
5.Jaroslav Svoboda
Pořadí na kandidátce: 5
BEZPP, navrhuje NK, 47 let, montér, Bělušice
64 hl

Ad3 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 slibu s qfhradou má za
následek záník mandátu (§ 55 zákonač.49L/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ,,Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce Bělušice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č.2)

žaani, člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s qiíhradou.

Ad4 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Marťna Havlíčka a Jaroslava Svobodu
a zapisovatelem Václava Klepala. K návrhu nebyly vzneseny žádné proťnávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům,

Přijato usnesení Č.L7l2o22z Zastupitelstvo obce Bělušice určuje ověřovateli zópisu Martina
Havlíčka a Jaroslava Svobodu a zapisovatelem Vóclava Klepala.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

AdS 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. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům,



Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Přijato usnesení č,1812022z Zastupitelshlo obce Bělušice schvaluje program ustavujícího
zasedóní dle bodu navrženého programu.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Ad6 alPředsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty stejně jako v
minulém čtyřletém období, Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko . Žaane stanovisko vzneseno nebyl o.

Přijato usnesení č,l9l2022z Zastupítelstvo obce Bělušíce schváIíIo zvolení dvou
místostarostů.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Ad6 bl Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona
o obcích, že všechny funkce budou vykonávány jako neuvolněné. Iiné návrhy nebyly
vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Přijato usnesení č.2012022z Zastupitelstvo obce BěIušíce schváIíIo, že všechny funkce
budou vykonóvány jako neuvolněné.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č.20 bylo schváleno.

Ad6 c) Předsedající konstatova|, že nestanoví-li zastupitelstvo jinah probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotliqfmi členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno qýsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žaane návrhy nebyly podány. Volba starosty a místostarostů bude probíhat
veřejným hlasováním.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlir4iich
kandidátech bude hlasováno v pořadi v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Ad6 d) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosťy.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelswa Václav Klepal navrhl zvolit do
funkce starosťy Bc. Lukáše Barocha Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Přijato usnesení ě,2112022z Zastupitelstvo obce Bělušíce zvolilo starostu Bc. Lukóše
Barocha



Hlasování:4-t-O
Usnesení č.21 bylo schváleno.

Ad6 el Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
By|y podány následující návrhy: Starosta Bc. Lukáš Baroch navrhl zvolit do funkcí
místostarostů:

1. místostarosta (statutá rn í místostarosta) Václav klepal

2. místostarosta TomáS Řirra

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko . Žaana stanovisko sděleno nebylo.

Přijato usnesení Č.22l2o22z Zastupitelstvo obce Bělušice zvolilo 7. místostarostu (statutórní
místostarosta) Vóclava Klepala a 2. místostarostu romóše Říhu

Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Ad7al Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosť zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ rrZ odst, 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
urČuje počet členŮ výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ rrg odst. 1 zákona'o obcích). Členy
výboru mohou b,it členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen

člen zastupitelstva (§ rrz odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemŮže brýt starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ rrg odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Přijato usnesení č.23l2O22: Zastupitelstvo obce Bělušice zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: S-0-0
Usnesení č.23 bylo schváleno.

Ad7b) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního qiboru. Byly podány následující návrhy: Starosta Bc. Lukáš Baroch navrhl
zvolit do funkce předsedy finančního výboru Martina Havlíčka. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žaane
stanovisko sděleno nebylo.

Přijato usnesení č,2412022z Zastupítelstvo obce BěIušice volí předsedou fínančního výboru
Martina Havlíčka.



Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Ad7c) Předsedající vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního qýboru. Byly podány následující návrhy: Starosta Bc. Lukáš Baroch navrhl
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru |aroslava Svobodu. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žaane
stanovisko sděleno nebylo.

Přijato usnesení č.25t2022z Zastupítelstvo obce BěIušice volí předsedou kontrolního
výboru Jaroslava Svobodu.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č.25 bylo schváleno.

Ad7d.e) Předsedající vyzva| členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
kontrolního qfboru a finančního qýboru. Byly podány následující návrhy: Starosta Bc.

Lukáš Baroch navrhl zvolit členy kontrolního qfboru Martina Havlíčka a Martina Tomka
a členy finančního qiboru |aroslava Svobodu a Věru Čapkovou.

K tomuto bodu předsedající uvedl, že již usnesením zastupitelstva na minulé schŮzi
došlo ke schválení volby pouze pěti členů zastupitelstva, kdy od rezignace členky
zastupitelstva zastupitelstvo obce fungovalo v počtu šest členů. Bylo zjištěno, že
zastupitelswo dokáže efektivně nadále fungovat i v počtu pěti členů, přičemž dojde i
k úspoře finančních prostředků obce na další posťy členů zastupitelstva. V komunálních
volbách bylo tedy voleno pět členů zastupitelstva a s ohledem na zák. o obcích je nutné
mít tři členy kontrolního a finančního qýboru, ve kterých nesmějí být místostarostové
ani starosta. Dle zák. o obcích lze nominovat jako členy i osoby mimo zastupitele obce
s tím, že jako členům jim může náležet finanční odměna, která je v případě naší obce
menší, než jaká by byla,,plnohodnotnému" členovi zastupitelstva, Jedná se tedy rovněž o
finanční úsporu. Dále po zkušenostech z minulého funkčního období navrhl předsedající
neustavovat stavební výbor, kulturně sociální r4ibor a qiíbor E-komunikací. U
stavebního a kulturně sociálního zv|ádáme řešit agendu na takto malé obci bez zíízení
výborů a qýbor E-komunikací za minulé období splnil svoji úlohu azaved| elektronickou
komunikaci naší obce na požadované úrovni,

Přijato usnesení č.2612022z Zastupítelstvo obce BěIušíce volí čIeny kontrolního výboru
Martina Havlíčka a Martina Tomka.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č.26 bylo schváleno.

Přijato usnesení č.2712022z Zastupítelstvo obce BěIušice volí čIeny finančního výboru
Jaroslava Svobodu a Věru Čapkovou.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č,27 by|o schváleno.



Ad8 Předsedající uvedl, že obec hodló poskytovat odměny i za výkon funkce předsedy
výboru a čIena výboru: Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva
byla vsouladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č.3IB|20I7 Sb., o qfši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znéní,
poskytována odměna za ,4fkon funkce předsedy qýboru ve qfši 2894Kč a člena qfboru
zastupitelstva ve qíši 500Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena
výboru. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy
a občané obce neuplatnili žádnástanoviska.

Přijato usnesení č.2812022z Zastupitelstvo obce BěIušíce stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výší 2894Kč za měsíc a člena výboru ve výši 500Kč. za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo čIena výboru.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č.28 bylo schváleno.

Předsedající uvedl, že Zastupitelstvo obce Bělušice stanoví, že pii souběhu výkonu více
funkcí , předseda/člen některého z qlíborů,) se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jen nejvyšších zastupitelstvem stanovená odměna za jím
zastávané funkce. Toto usnesení nablývá účinnosti dnem jeho přijetí.

Přijato usnesení é.2912022z Zastupítelstvo obce BěIušice stanoví, že pří souběhu llykonu
více funkcí ,( předseda/čIen některého z uýborů atd) se odměna neuvolněnému čIenoví
zastupitelstva obce poskytne jen nejuyšších zastupítelstvem stanovenó odměna za jím
zastávané funkce. Toto usnesení nabývó účínnosti dnem jeho příjetí,

Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 29 bylo schváleno.

Předsedající navrhl, odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněných
místostarostů obce. Starosta 0,45 (možnost v rozmezí 0,3 až 0,6) výše odměny starosty dle
nařízení vlády příloha č.3t8/2017 Sb. Tj.2I709Kč a místostarosta 0,3 (možnost v rozmezí
0,3 až 0,6) výše odměny místostarosty dle nalízení vlády příloha č. 3I8|2OL7 Sb. Tj.

L2736Kč. Odměna bude poskytovóna ode dne zvolení do funkce. Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Přijato usnesení č.3Ol2O22z Zastupitelstvo obce Bělušice stanovívýši odměny starosty 0,45x
(moŽnost v rozmezí0,3 až 0,6) odměny starosty dle nařízenívlódy příloho č. 318/2017 Sb. rj.
21709KČ a místostarosta 0,3x (možnost v rozmezí 0,3 až 0,6) výše odměny místostarosty dle
nařízení vlády příloha č. 318/2017 Sb. Tj. 12736Kč. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl návrh na schválení uzavření (prodloužení) smlouvy
se společnosť Mopos. Návrh smlouvy byl doručen a předložen zastupitelům k prostudování
10 dnů před schválením. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné,



jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k této smlouvě. Jelikož nebyla žádná připomínka ani

dotaz nechal hlasovat o této smlouvě.

Přijato usnesení č.3tl2022: Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu obce Bc. Lukáše

Barocha k podpisu smlouvy se společnosť Mopos.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl žádost příspěvku na šipkovýturnaj 2022(pořádáZ.
Červík), Dále informoval, že žádost byla doručena na OÚ eělušice již více než před 10 dny a

že zastupitelé ji měly k dispozici k prostudování. Následně zmínil částku. Jedná se o 3500kč
jako příspěvek na ceny na šipkový turnaj. Turnaj proběhne na konci letošního roku. Následně
starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku k této žádosť. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této
žádosti.

Přijato usnesení č.3212022z Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje finanční příspěvek na

Šipkový turnaj pro Zdeňka Červíka 3.SOO,-Kč.

Hlasování:5-0-0
Usnesení č.32 byto schváleno.

Adll Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl návrh na vyhlášení výběrového řízení technického
dozoru a dozoru investora k akci ČOV a vodovod Bělušice. Starosta obce uvedl, že v rámci
dotační výzvy je příspěvek3% na technický dozor investora a dozor stavby, tedy tyto výdaje
případně budou fakticky mimo výdaje obce. Z legislaťvy vychází, že dozor stavby musí být
pro dílo tohoto typu zřízen a jelikož obec čeká v brzké době na výsledek podané žádosť o
dotaci na akci ČOV a vodovod, je nutné být dopředu připraven a mít dozor stavby

,,vysoutěžen" tak, aby se případně nezdržovala celá stavba. Celé spuštění akce ČOV a
vodovod vč. TDlje podmíněno přiznáním dotace na tuto akci. Výbérové řízení bude do 2mil.
bez DPH, tedy se bude jednat o tzv. výběrového řízení malého rozsahu, které obec může
vypsat samo. Osloveno musí být ze zákona a v souladu s vyhláškou obce 5 potencionálních
dodavatelů, přičemž primárn ím kritériem výběrového řízení je nejnižší cena.

Přijato usnesení č.3312022z Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje vyhlášení výběrového
řízení technického dozoru a dozoru investora k akci Čov a vodovod

Hlasování:5-0-0
Usnesení č.33 bylo schváleno.

Ad11 Starosta Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi.



1,.
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Místostarosta Václav Klepal seznámil všechny přítomné s aktuálnífinanční situací obce, zůstatek
na b.ú. Komerční banky ke dni L7.70.2022 je 9.833.000,- Kč. Na účtu u Národní Banky je

3.908.000,- Kč a na účtu u Raifaisenbank je 770.000,-Kč cca

Dále starosta seznámil zběžně přítomné se stavem podané žádosť na akci ČOV a vodovod v naší
obci, kdy se v podstatě čeká na vyhodnocení námi podané žádosť.

Starosta pozval všechny přítomné na sobotu S.|istopadu, na fotbalové hřiště, kde bude probíhat
drakiáda a lampionový průvod.

Plány - informace k možné dotaci na vyčištění a zvětšení ,,Rybníčku za kravínem", částečná
rekonstrukce budovy OÚ a chodby a výčepu hostince, po akci ČOV a vodovod - silnice, chodníky.

AdlL Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účast na dnešním zasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomné na příšť zasedání, V 19:06 ukončil zasedání
zastu pitelstva.

Zapsal Václav -.W/
Podpis...

Ověřil Martin Havlíček

Podpis..

Starosta Bc. Lukáš Baroch
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