
Z Á P I S
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kamenný Malíkov
konaného dne 21. října 2022.

Přítomni: Součková Marie, Mgr.Daumann Pavla,  Dolečková Aneta, Ing. Kašparů Miroslav,
Líbal Milan.
Hosté: Kučerová Lenka, Ing. Hronková Lucie

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.

Program.
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Seznámení s výsledky voleb
4) Složení slibu zastupitelstva
5) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6) Volba starosty a místostarosty
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
8) Jednací řád obce
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

1) Zahájení
Zahájení a přivítání přítomných provedla dosavadní starostka obce Marie Součková.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, konalo 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Žádný návrh nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích     byla na úřední desce obecního úřadu
Kamenný Malíkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dnů a to od 11. 10. 2022
do 21. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatoval z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, že je
přítomno 5 členů zastupitelstva, tak že je zastupitelstvo usnášeníschopné.

2) Schválení programu
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 a zároveň bylo schváleno, aby ustavující zasedání řídila
Marie Součková
Návrh na usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání a souhlasí s tím, aby zasedání
řídila Marie Součková.
Hlasování o přijetí usnesení č. 1

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání a souhlasí s tím, aby zasedání
řídila Marie Součková.



3) Seznámení s výsledky voleb
Dosavadní starostka seznámila přítomné s výsledky voleb do obecního zastupitelstva
v Kamenném Malíkově a provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem (členkou)
zastupitelstva obce Kamenný Malíkov.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni:  Mgr. Pavla Daumann

Gernot Daumann
Aneta Dolečková
Ing. Miroslav Kašparů
Milan Líbal

Náhradníci:    Miroslav Kašparů
Jiří Caha
Tomáš Veselý

.

4) Složení slibu zastupitelstva obce
Předsedající v souladu § 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 výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib složit, ani nesložil slib s výhradou.

5) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající určil zapisovatelkou Marii Součkovou a ověřovateli zápisu Ing. Miroslava
Kašparů a Pavlu Daumann.

Návrh na usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Marií Součkovou a ověřovatele zápisu
Ing. Miroslava Kašparů a Pavlu Daumann.
Hlasování o přijetí usnesení č. 2

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku Marií Součkovou a ověřovatele zápisu
Ing. Miroslava Kašparů a Pavlu Daumann.

6)Volba starosty a jednoho místostarosty (neuvolněné)
Zastupitelstvo obce stanovilo, že hlasování bude probíhat veřejně.
Na funkci starosty obce byl navržen Gernot Daumann, na funkci místostarosty
Aneta Dolečková.

Návrh na usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje starostu obce  Gernota Daumann



Hlasování o přijetí usnesení č. 3

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
4 0 1

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje starostu obce  Gernota Daumann

Návrh na usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje místostarostku obce  Anetu Dolečkovou

Hlasování o přijetí usnesení č. 4

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
4 0 1

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov schvaluje místostarostku obce Anetu Dolečkovou

7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít 3 členy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Jiný návrh nebyl
předložen.

Návrh na usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování o přijetí usnesení č. 5

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl dán návrh, aby tuto funkci vykonával Ing. Miroslav Kašparů a členy
Finančního výboru Milan Líbal  Lenka Kučerová

Návrh na usnesení č. 6



Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Ing. Miroslava Kašparů a členy
finančního výboru Milana Líbala  a Lenku Kučerovou.
Hlasování o přijetí usnesení č. 6

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Ing.Miroslava Kašparů  a členy
finančního výboru Milana Líbala a Lenku Kučerovou.

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byl dán návrh, aby tuto funkci vykonávala Marie Součková a členy
výboru Pavla Daumann a Aneta Dolečková.

Návrh na usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru Marii Součkovou  a členy
kontrolního  výboru Pavlu Daumann a Anetu Dolečkovou.

Hlasování o přijetí usnesení č. 7

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru Marii Součkovou a členy
kontrolního  výboru Pavlu Daumann  a Anetu Dolečkovou.

8) Jednací řád zastupitelstva obce
Zastupitelé byli seznámeni s Jednacím řádem zastupitelstva, který byl schválen
zastupitelstvem dne 7. 11. 2010.

Návrh na usnesení č. 8
Zastupitelé obce schvalují Jednací řád zastupitelstva bez připomínek.
Hlasování o přijetí usnesení č. 8

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 8
Zastupitelé obce schvalují Jednací řád zastupitelstva bez připomínek

9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí.
Odměny za výkon funkcí za práci v obecním zastupitelstvu je navrženo dle zákona č. 128/200
Sb. Výše odměn je součástí tohoto zápisu.

Návrh na usnesení č. 9



Zastupitelé obce schvalují odměny pro zastupitele obce Kamenný Malíkov, které vyplývá ze
Zákona č. 128/2000.  Výše odměn je součástí tohoto zápisu.
Hlasování o přijetí usnesení č. 9

Pro přijetí usnesení Proti přijetí usnesení Zdržel se
5 0 0

Usnesení č. 9
Zastupitelé obce schvalují odměny pro zastupitele obce Kamenný Malíkov, které vyplývají ze
Zákona č. 128/2000.  Výše odměn je součástí tohoto zápisu.

Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
V Kamenném Malíkově 24. 10. 2022

…………………………………                                    ……………………………………
Ing. Miroslav Kašparů                                                        Pavla Daumann
Ověřovatel zápisu                                                               Ověřovatel zápisu

………………………………                                           …………………………………..
Marie Součková                                                                 Gernot Daumann

Zapisovatel                                                                         Starosta


