ZÁPIS č. 10/2010
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň
konaného dne 8.11. 2010 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc.MUDr.
František Chaloupka, Hana Braunová, Martin Kokrda
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu 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
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Ostatní záleţitosti
7) Diskuse

Zasedání Zastupitelstva obce Mezouň bylo zahájeno v 18.30 hodin dosavadním starostou
obce (dále jen předsedající schůze).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu.
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
1) Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pí Hanu Braunovou a Doc.MUDr. Františka
Chaloupku, CSc. a zapisovatelkou pí Janu Jelínkovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné
protinávrhy.
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.
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3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Doc. MUDr. Chaloupka,
CSc. podal návrh, aby OZ volilo pouze jednoho místostarostu.
Po diskusi bylo hlasováno o návrhu předsedajícího - volit dva místostarosty .
OZ schválilo zvolení dvou místostarostů.
Hlasováno: 4 hlasy pro – Ing. M. Hrubý, H. Braunová, I. Ouřadník, H. Kailová
3 hlasy proti – Mgr. J. Škeřík, Dr. Chaloupka, M. Kokrda
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce a všechny ostatní funkce členů OZ byly

vykonávány jako neuvolněné. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána
moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno
nebylo.
OZ schválilo všemi hlasy, ţe pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
c) určení způsobu volby starosty a místostarostů
Předsedající navrhl, aby volba proběhla tajným hlasováním. Po diskusi občanů i členů OZ
podal Doc. MUDr. Chaloupka, CSc. návrh, aby se hlasovalo o veřejné volbě starosty i
místostarostů.
OZ schválilo všemi hlasy veřejnou volbu starosty a místostarostů.
d) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva pí Hana Kailová navrhla zvolit do funkce starostky
paní Hanu Braunovou, člen zastupitelstva p. Doc.MUDr. František Chaloupka, CSc. navrhl
zvolit do funkce starosty pana Mgr. Jana Škeříka, člen zastupitelstva Ing. Miroslav Hrubý
navrhl zvolit do funkce starosty pana Ivana Ouřadníka.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu pí Kailové, aby starostkou obce byla zvolena paní
Hana Braunová.
Hlasováno: 4 hlasy pro – Ing. M.Hrubý, H.Kailová, I.Ouřadník, H. Braunová
3 hlasy proti – Mgr. J. Škeřík, Doc.Mudr. Fr. Chaloupka, CSc., M. Kokrda
OZ schválilo do funkce starostky paní Hanu Braunovou.
Dále bylo hlasováno o návrhu Doc.MUDr. Chaloupky, aby starostou obce byl zvolen pan
Mgr. Jana Škeřík.
Hlasováno: 3 hlasy pro – Mgr. J. Škeřík, Doc.MUDr. Fr. Chaloupka, CSc., M. Kokrda
4 hlasy proti – Ing. M.Hrubý, H.Kailová, I.Ouřadník, H. Braunová
OZ neschválilo do funkce starosty pana Mgr. Jana Škeříka.
O návrhu pana Ing. Hrubého jiţ dále hlasováno nebylo.
e) volba místostarostů
Po zvolení starostky převzala starostka vedení zasedání (dále jako „předsedající“).
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
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Byly podány následující návrhy: předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty pana
Mgr. Jana Škeříka, pan Mgr. Škeřík navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Martina
Kokrdu, pan Ivan Ouřadník navrhl do funkce místostarosty pana Ing. Miroslava Hrubého.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Mgr. Jan Škeřík sdělil, ţe návrh na funkci místostarosty nepřijímá.
Bylo hlasováno o návrhu p. Mgr. Škeříka, aby místostarostou byl zvolen pan Martin Kokrda.
Pan Martin Kokrda byl zvolen všemi hlasy místostarostou obce.
Dále bylo hlasováno o návrhu p. Ouřadníka, aby dalším místostarostou byl zvolen pan Ing.
Miroslav Hrubý.
Pan Ing. Miroslav Hrubý byl zvolen všemi hlasy místostarostou obce.
Dále bylo panem Doc.MUDr. Chaloupkou navrţeno, aby bylo určeno pořadí místostarostů.
Předsedající navrhla, aby 1. místostarostou byl zvolen pan Martin Kokrda.
Bylo hlasováno o pořadí místostarostů.
Zastupitelé schválili pana Martina Kokrdu 1. místostarostou obce všemi hlasy.
Druhým místostarostou byl všemi hlasy zvolen pan Ing. Miroslav Hrubý.
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemţ
kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelé schválili všemi hlasy zřízení kontrolního výboru a finančního výboru. Oba výbory
budou tříčlenné.
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhla, aby předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ivan Ouřadník.
Zastupitelstvo zvolilo pana Ivana Ouřadníka předsedou finančního výboru všemi hlasy.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhla, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Mgr. Jan Škeřík.

Zastupitelstvo zvolilo pana Mgr. Jana Škeříka předsedou kontrolního výboru 6 hlasy, pan
Mgr. Škeřík se zdrţel hlasování.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Přesedající navrhla zvolit členem finančního výboru paní Ing. Olgu Melzochovou.
Pan Mgr. Škeřík navrhl zvolit členem finančního výboru paní Janu Barnatovou.
Zastupitelstvo zvolilo paní Ing. Olgu Melzochovou a paní Janu Barnatovou členy
finančního výboru všemi hlasy.
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Přesedající navrhla zvolit členem kontrolního výboru pana Daniela Kokrdu.
Pan Mgr. Škeřík navrhl zvolit členem kontrolního pana Josefa Mezuliána.
Zastupitelstvo zvolilo pana Daniela Kokrdu a pana Josefa Mezuliána členy kontrolního
výboru všemi hlasy.
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5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Bylo navrţeno, aby neuvolnění zastupitelé nepobírali ţádnou odměnu. O případné úpravě
odměn se bude jednat v příštím roce.
Zastupitelstvo schválilo návrh všemi hlasy.
Dále byl předloţen návrh na odměnu starostky. Bylo navrţeno, aby odměna byla stanovena ve
stejné výši jako pobíral předchozí starosta tj. 5 000,-- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo schválilo měsíční odměnu za výkon funkce starostky ve výši 5 000,-- Kč
všemi hlasy.
6) Ostatní
a) Ustavení dalších komisí
Předsedající podala návrh, aby byly ustaveny další komise a to stavební, školská a sociální a
kulturně sportovní.
Zastupitelstvo schválilo ustavení výše uvedených komisí všemi hlasy.
Dále bylo jednáno o počtu členů jednotlivých komisí. Předsedající podala návrh na určení
počtu členů v komisích a to následovně:
Stavební komise - 5 členná, školská a sociální – 3 členná, kulturně sportovní – 3 členná.
Zastupitelstvo schválilo počty členů komisí všemi hlasy.
O jmenovitém sloţení komisí se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva.
b) Oprávnění podpisování v peněžních ústavech
Bylo projednáno pověření podpisováním příkazů k peněţním operacím. Předsedající navrhla,
aby pověření k podepisování bankovních příkazů dostali oba místostarostové a starostka.
Příkazy k peněţním operacím budou podepisovat vţdy dva společně s kulatým razítkem obce.
Zastupitelstvo schválilo návrh všemi hlasy.
7) Diskuse
Pan Mgr. Škeřík poţádal ing. Miroslava Hrubého, aby informoval o rozpracovaných akcích
obce. Ing. Hrubý předal jednotlivým členům zastupitelstva přehled akcí, které jsou
rozpracované a dal k jednotlivým bodům vysvětlení.
OZ vzalo informaci na vědomí.
Vzhledem k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ukončeno
ve 20.30 hod.

Jana Jelínková
zapisovatelka

Hana Braunová
starostka

Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.
ověřovatel

Hana Braunová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 10/2010
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 8. listopadu 2010 v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc.MUDr.
František Chaloupka, CSc., Hana Braunová, Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) zvolení dvou místostarostů.
2) ţe pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
3) veřejnou volbu starosty a místostarostů.
4) zvolení paní Hany Braunové do funkce starostky obce Mezouň
5) zvolení pana Martina Kokrdy do funkce 1. místostarosty obce Mezouň
6) zvolení pana Ing. Miroslava Hrubého do funkce 2. místostarosty obce Mezouň
7) zřízení 3 členného finančního výboru
8) zřízení 3 členného kontrolního výboru
9) zvolení pana Ivana Ouřadníka předsedou finančního výboru
10) zvolení pana Mgr. Jana Škeříka předsedou kontrolního výboru
11) členy finančního výboru paní Janu Barnatovou a Ing. Olgu Melzochovou
12) členy kontrolního výboru pana Daniela Kokrdu a pana Josefa Mezuliána
13) aby neuvolnění zastupitelé nepobírali ţádnou odměnu
14) měsíční odměnu za výkon funkce starostky obce Mezouň ve výši 5 000,-- Kč
15) zřízení 5 členné stavební komise,
3 členné školské a sociální komise
3 členné kulturně sportovní komise
16) pověření k podepisování bankovních příkazů - bankovních operací pro Hanu Braunovou,
Martina Kokrdu a Ing. Miroslava Hrubého. Příkazy k peněţním operacím budou
podepisovat vţdy dva společně s kulatým razítkem obce.

Toto usnesení č.10/2010 je nedílnou součástí zápisu z ustavujícího jednání OZ dne 8.11. 2010.

Hana Braunová
starostka

