Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 19. 10. 2022 od 18 hodin.
Přítomni: pp. Josef Bálek, Jitka Bálková, Jitka Buraltová, Ing. Jan Flíček, Václav Sklenář, Milan
Spilka, Marek Žifčik
1. Zahájení
Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová. V úvodu poděkovala všem voličům, kteří dali hlas
zvoleným členům zastupitelstva.
2. Schválení ověřovatelů zápisů a zapisovatele
Paní Buraltová jmenovala ověřovateli zápisu pí Jitku Bálkovou a p. Milana Spilku, a zapisovatelkou
Jitku Buraltovou.
3. Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisů a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Ověření mandátů členů Zastupitelstva obce Radětice
5. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
6. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty
9. Zřízení finančního výboru
a) Určení počtu členů finančního výboru
b) Volba předsedy a členů finančního výboru
10. Zřízení kontrolního výboru
a) Určení počtu členů kontrolního výboru
b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
12. Ustavení dalších výborů zastupitelstva obce, volba předsedů a členů výborů
13. Diskuze
14. Závěr
Usnesení č. 1/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
program dnešního zasedání dle návrhu.
Hlasování:

pro:

7

Usnesení bylo schváleno.

4. Ověření mandátů členů ZO Radětice
Členové ZO Radětice předložili paní Jitce Bálkové ke kontrole občanské průkazy a Osvědčení
o zvolení členem ZO Radětice. Platnost voleb byla ověřena.
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5. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
Před složením slibu pí Buraltová upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Poté pan Ing. Jan Flíček přečetl slib, každý zastupitel vstal, pronesl slovo „Slibuji“ a stvrdil slib svým
podpisem v souladu se zněním zákona o obcích.

6. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
6 a) Paní Buraltová navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiný návrh nebyl předložen.
Usnesení č. 2/2022/ZO
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
zvolení jednoho místostarosty obce Radětice.
Hlasování:

pro:

7

Usnesení bylo schváleno.

6 b) Paní Buraltová navrhla, aby zastupitelé žádné funkce nevykonávali jako dlouhodobě uvolnění.
Jiný návrh nebyl předložen.
Usnesení č. 3/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje,
že zastupitelé obce Radětice nebudou vykonávat žádnou funkci jako dlouhodobě uvolnění
Hlasování:

pro:

7

Usnesení bylo schváleno.

6 c) Paní Buraltová navrhla, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná. Jiný návrh nebyl
předložen.
Usnesení č. 4/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
souhlasí
s veřejnou volbou starosty a místostarosty obce Radětice.
Hlasování:

pro:

7

Usnesení bylo schváleno.
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7. Volba starosty
Paní Buraltová vyzvala členy zastupitelstva obce, aby předložili své návrhy na kandidáty na starostu.
Pan Milan Spilka navrhl paní Jitku Buraltovou. Jiný návrh nebyl předložen.
Usnesení č. 5/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
volí
starostkou obce Radětice paní Jitku Buraltovou.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

8. Volba místostarosty
Paní Buraltová vyzvala členy zastupitelstva obce, aby předložili své návrhy na kandidáty
na místostarostu.
Paní Jitka Buraltová navrhla pana Josefa Bálka. Jiný návrh nebyl předložen.
Usnesení č. 6/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
volí
místostarostou obce Radětice pana Josefa Bálka a zároveň ho určuje statutárním zástupcem starosty.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

9. Zřízení finančního výboru
a) Určení počtu členů finančního výboru
b) Volba předsedy a členů finančního výboru
Usnesení č. 7/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. z ř i z u j e
finanční výbor
II. s t a n o v í
maximální počet členů na 3
III. v o l í
na volební období 2022-2026 předsedou finančního výboru pana Milana Spilku, členy finančního
výboru paní Jitku Sklenářovou a pana Františka Berana.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

10. Zřízení kontrolního výboru
a) Určení počtu členů kontrolního výboru
b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
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Usnesení č. 8/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. z ř i z u j e
kontrolní výbor
II. s t a n o v í
maximální počet členů na 3
III. v o l í
na volební období 2022-2026 předsedou kontrolního výboru pana Václava Sklenáře ml., členy
kontrolního výboru paní Ivetu Gregušovou a pana Ing. Jana Flíčka.
Hlasování:

pro: 5

zdržel se: 2

Usnesení bylo schváleno.

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Usnesení č. 9/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.:
1) stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta 15 000 Kč, místostarosta 7 000 Kč, předseda výboru 1 300 Kč.
2) stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne přijetí tohoto usnesení. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování:

pro: 7

Usnesení bylo schváleno.

12. Ustavení dalších výboru zastupitelstva obce, volba předsedů a členů výborů
Usnesení č. 10/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. z ř i z u j e
kulturní výbor s maximálním počtem členů 4
II. v o l í
předsedkyní výboru paní Jitku Bálkovou, členkami výboru paní Hanu Spilkovou, paní Janu
Váchovou a paní Jitku Sklenářovou.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 11/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. z ř i z u j e
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výbor pro životní prostředí s maximálním počtem členů 3
II. v o l í
předsedou výboru Ing. Jana Flíčka, členy výboru pana Milana Spilku a pana Josefa Širla.
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 12/2022/ZO
Zastupitelstvo obce Radětice
I. z ř i z u j e
výbor pro mládež a sport s maximálním počtem členů 5
II. v o l í
předsedou výboru pana Marka Žifčika, členy výboru pana Tomáše Jarolímka ml., paní Blanku
Flíčkovou, paní Ivu Jadwiszczokovou a pana Martina Honische členy výboru
Hlasování:

pro: 6

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

13. Diskuze
V diskuzi se hovořilo o průběhu výstavby splaškové kanalizace a ČOV, o přípravě zkušebního
provozu ČOV, o ukládání vedení NN do země, o nabídce firmy Cetin na připojení k optickému
kabelu – poskytování internetu, o připravovaných kulturních akcích apod.
Pan Bálek upozornil občany, že 12. 11. bude další svoz velkoobjemového odpadu a 19. 11. bude obec
občanům starším 75 let rozvážet palivové dřevo zdarma (cca 1,5 m3).
14. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18.55 hodin.
Ověřovatelé

Jitka Bálková v. r.

Milan Spilka v. r.

Jitka Buraltová v. r.
starostka
Zapsala: J. Buraltová
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