
Návrhy usnesení zastupitelstva obce V.Přílepy -  1. 11. 2018 

1. Zahájení 
Zastupitelstvo se sešlo v 19:00 hodin v sále domu u Korychu v  X členech – Čermáková V., Hošek T., 

Válková M., Smidžárová L., Koštovalová N., Klicpera J., Tluková E., Daněk J., Maršíková M., Farfán J., Rykl 

M., Zaviačič V., Špindler P., Dias R., Říha J..  Omluveni byli : X .  Jednání bylo zahájeno v 19:05 hodin. 

2. Složení slibu zastupitelů 
Všichni přítomní členové zastupitelstva složili slib bez výhrad.  

3. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise  
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy určuje pro toto veřejné zasedání zastupitelstva : 

- Zapisovatel : Radka Linhartová 

- Ověřovatelé zápisu: Libuše Smidžárová, Vlastimil Zaviačič  

- Návrhová komise: Tomáš Hošek, Marie Válková 

Pro       Proti     Zdrželi se 

4. Schválení programu 
I. Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh programu jednání s tím, že program bude doplněn o 

následující body: 

  

5. Schválení jednacího řádu  
Zastupitelstvo obce po projednání  schvaluje předložený jednací řád obecního zastupitelstva. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

6. Určení způsobu volby starosty a místostarostů  
Zastupitelstvo obce po projednání  rozhodlo, že způsob volby starosty obce bude veřejný. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

   Zastupitelstvo obce po projednání  rozhodlo, že způsob volby místostarosty(ů) obce bude veřejný. 

  Pro       Proti     Zdrželi se 

7. Volba starosty 
A) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo, v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích, že 

funkce starosty obce je pro volební období 2018-2022 dlouhodobě uvolněnou funkcí. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

B) Volba starosty 

Zastupitelstvo obce V.Přílepy volí do funkce uvolněné starostky obce Velké Přílepy paní Věru 

Čermákovou. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

8. Volba starosty, místostarostů 
A) Určení počtu místostarostů 

zastupitelstvo obce po projednání  

I. rozhodlo, že volebním období 2018-2022 budou voleny 2 místostarostové obce. 

II. rozhodlo že, v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích, pro volební období 2018-2022 

bude  jeden ze zvolených místostarostů vykonávat svou funkci  jako dlouhodobě uvolněnou 

funkcí a jeden ze zvolených místostarostů  vykonávat svou funkci jako neuvolněnou funkci.  

III. Rozhodlo, že v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích, dlouhodobě uvolněný místostarosta 

zastupuje starostu obce  v době jeho nepřítomnosti. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

B) Volba místostarosty(ů) 

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy  



I. volí do funkce neuvolněného místostarosty obce Ing. Tomáše Hoška. 

II. Určuje rozsah kompetencí neuvolněného místostarosty obce na oblasti : 

 správce rozpočtu obce 

 technická infrastruktura obce 

 dopravy 

 územního rozvoje obce. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy  

I. volí do funkce uvolněné místostarostky obce Mgr. Bc. Marii Válkovou. 

II. Určuje rozsah kompetencí uvolněné místostarostky obce na oblasti : 

 Přispěvkové organizace obce 

 sociálních a kulturních záležitosti. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

9. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volby předsedů 
A) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce V.Přílepy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou minimálně 3 

a maximálně 7 členné. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

B) Volba předsedy finančního výboru  

Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání volí předsedou finančního výboru Bc. Josefa Daňka. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

C) Volba předsedy kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání volí předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Špindlera.   

Pro       Proti     Zdrželi se 

10. Zřízení dalších výborů 
A) Určení počtu členů jednotlivých výborů 

I. Zastupitelstvo obce V.Přílepy pro projednání rozhodlo o zřízení následujících výborů při 

obecním zastupitelstvu: 

 Dopravní a bezpečnostní výbor  

 Sportovní výbor 

 Výbor pro životní prostředí 

 Stavební výbor 

 Sociální a kulturní výbor 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

II. Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání rozhodlo, že zřízené výbory budou minimálně 3 a 

maximálně 7 členné. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

B) Volba předsedů jednotlivých výborů 

zastupitelstvo obce po projednání 

I. Volí 

Doc. Ing. Michaela Rykla, PhD do funkce předsedy Dopravního a bezpečnostního výboru. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

II. Volí 

Mgr. Naděždu Koštovalovou do funkce předsedy Sportovního výboru. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

III. Volí 

Ing. Martinu Maršíkovou do funkce předsedy Výboru pro životní prostředí. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

IV. Volí 

Jana Klicperu do funkce předsedy Stavebního výboru 

Pro       Proti     Zdrželi se 

V. Volí 



Mgr. Evu Tlukovou do funkce předsedy Sociálního a kulturního výboru. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

 

C) Zastupitelstvo obce V.Přílepy ukládá předsedům výborů na příští jednání zastupitelstva předložit 

návrh na personální složení výborů a hlavní priority činnosti na období 2018-2022. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

11. Zřízení Rady obce 
Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání  

I. Zřizuje  na volební období 2018-2022  Radu obce. 

II. Rozhodlo, že Rada obce bude mít ve volebním období 2018-2022 pět členů. V souladu s § 99 

odst. 3 zákona o obcích jsou členy Rady obce zvolení starosta a místostarostové. 

III. Volí Ing.Vlastimila Zaviačiče a  Mgr. Libuši Smidžárovou jako členy Rady obce. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

12. Podpisová oprávnění k účtům obce 
Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání schvaluje udělení podpisových práv k účtům obce Velké 

Přílepy následujícím zastupitelům: Věře Čermákové, Ing. Tomášovi Hoškovi, Mgr. Marii Válkové a Mgr. 

Libuši Smidžárové. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

13. Určení oddávajících pro matriční obvod 
Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání schvaluje určené zastupitele Věru Čermákovou, Mgr. Bc. 

Marii Válkovou, Ing. Tomáše Hoška, Mgr. Evu Tlukovou a Jiřího Říhu pro potřeby oddávání v matričním obvodu 
Velké Přílepy. 

Pro       Proti     Zdrželi se 

14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání  

I. Rozhodlo, že funkce členů zastupitelstva jsou neuvolněnými funkcemi. 

II. Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání a v souladu s § 72 odst 2  a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků v platném znění Stanovuje měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva obce Velké Přílepy za výkon funkce následovně : 
o neuvolněný místostarosta ve výši 23 500 Kč 

o člen Rady obce ve výši 6 758 Kč 

o předseda výboru zřízeného při zastupitelstvu obce ve výši 3 379 Kč, 
o člen výboru nebo komise ve výši 2 816 Kč 

o neuvolněný člen zastupitelstva 1 690 Kč. 
Odměny budou vypláceny ode dne zvolení neuvolněného zastupitele do funkce.  

III. Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání a v souladu s s § 74 odst. 3 písm. zákona o obcí 
stanoví, že při souběhu výkonu dvou čí více funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.  

Pro       Proti     Zdrželi se 

15. Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu obce 
Zastupitelstvo obce V.Přílepy po projednání  
I. pověřuje člena zastupitelstva Ing. Tomáše Hoška k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem územního 
plánu Velkých Přílep jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Pro       Proti     Zdrželi se 



16.  Různé 

17. Diskuse s občany 

18. Závěr 
 


