
Zápis 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Radkov, konaného dne 

12.11.2010, od 17.00 hodin. 

 

 

 

 

 
1) Zahájení zasedání zastupitelstva: 

Zasedání zastupitelstva obce Radkov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadní 

starostkou obce Ludmilou Habánovou. 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.49/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatovala, ţe zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 

91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování 

(lhůta uplynula dne 29.10.2010, ţádný návrh nebyl podán). Informace o konání 

ustavující schůze zastupitelstva byla na úřední desce zveřejněna od 1.11.2010 do 

12.11.2010. 

 

Předsedající dále konstatovala, ţe je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového 

počtu 7, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné. (viz. příloha č.1) 

 

1) Složení slibu členy zastupitelstva: 

Předsedající v souladu se zákonem o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke sloţení slibu. Také upozornil přítomné členy, ţe odmítnutí 

sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu. 

 

Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetla slib a přítomní členi sloţili 

slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na příloze č.2. Ţádný člen 

zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. 

 

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Jan Pečinka, Roman Šikula 

a zapisovatelem  Pavel Roudenský  

 

3) Schválení programu: 

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 



Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje následující program: 

Výsledek hlasování: Pro: 7,      Proti: 0,    Zdrželi se: 0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

5) Volba starosty a místostarosty: 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty musí schválit zastupitelstvo.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro:7,      Proti : 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

Podávání návrhů na funkci starosty a jeho volba:  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo volí starostkou: Ludmila Habánová 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 2    Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

Podávání návrhů na funkci místostarosty a jeho volba: 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo volí místostarostou: Voneš Karel 

Výsledek hlasování: Pro: 4,  Proti: 2 , Zdrželi se: 1  

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru a jeho volba:  

Předsedající navrhla zřídit tříčlenný  finanční a kontrolní výbor. Jiný návrh 

podán nebyl.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro: 7,   Proti: 0, Zdrželi se: 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

finančního výboru. Byly podány tyto návrhy: 

-  Finanční výbor - předseda: Pavel Roudenský, členové: Jan Pečinka, Josef 

Kříţ 

- kontrolní výbor - předseda: Roman Šikula, členové: Ondřej Pivoňka, Josef 

Kříţ 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru: Pavel Roudenský 

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno. 



 

  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru:  Roman Šikula 

Výsledek hlasování: Pro: 7,   Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru: Jan Pečinka, Josef Kříž 

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru: Ondřej Pivoňka, Josef Kříž  

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdrželi se: 0 

Usnesení č.9 bylo schváleno. 

 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva: 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 

72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách v platném 

znění, poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši: 

640,-Kč  a člena výboru ve výši: 400,-Kč , a to ode dne jejich zvolení do funkce.  

Také navrhla měsíční odměnu za výkon funkce starosty ve výši: 5.390,-Kč  a 

místostarosty ve výši: 4.620,-Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši: 640,-Kč měsíčně a člena výboru 

ve výši: 400,-Kč. Odměna bude poskytována ode dne 12.11.2010. 

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0, Zdrželi se: 0 

Usnesení č.10 bylo schváleno. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši: 5.390,-Kč 

měsíčně a místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši: 

4.620,-Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do funkce, tj. 

od 12.11.2010. 

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.11 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



8) Rozhodnutí o uspořádání svozu nebezpečného odpadu:  

Zastupitelstvo obce navrhlo uspořádání svozu nebezpečného odpadu s termínem 

uskutečnění v době co nejkratší  dle moţností TS města Bystřice nad Pern. 

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.12 bylo schváleno. 

 

9) Zákaz zakládání skládky na obecních pozemcích u rybníka Potvrzník 

Zastupitelstvo obce navrhlo vyhlášení a umístění tabule se zákazem zakládání 

skládky na obecních pozemcích u rybníka Potvrzník (bývalá asanovaná 

skládka).  

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.13 bylo schváleno. 

 

10) Zřízení nových podpisových vzorů u ČS a.s.: 

Zastupitelstvo obce navrhlo zřízení nových podpisových vzorů u ČS a.s., 

pobočka Křiţanov. Navrhnuti byly: Ludmila Habánová,  Karel Voneš, Pavel 

Roudenský. Zřízení podpisových vzorů bude provedeno dne 18.11.20010ve 

14:30 hod.  

Výsledek hlasování: Pro: 7,  Proti: 0,  Zdrželi se: 0 

Usnesení č.14 bylo schváleno 

 

9) Diskuse: 

Příští zasedání zastupitelstva obce Radkov  se bude konat dne 26.11.2010 

v 17:00 hod. 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:20 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina. 

2) Listina prokazující sloţení slibu členů zastupitelstva obce. 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

Zapisovatel: Pavel Roudenský 

 

Ověřovatelé: Roman Šikula 

                      Jan Pečinka 

 

 

Starosta: Ludmila Habánová 

 

 



 

 

 


