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Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Hranice 

ze dne 31. 10. 2018 

  

Přítomni dle prezenční listiny.  

Program jednání 

  

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. 

 

V 17.30 hodin dosavadní starostka přivítala všechny přítomné, konstatovala, že 

zastupitelstvo se sešlo v dostatečném počtu a je usnášeníschopné.  

Přítomni: Josef Macho, Pavlína Deutschová, Marie Schickerová, Marie Trsková, 

Jaroslava Herzogová. 

  

Složení slibu členy zastupitelstva: Předsedající Pavlína Deutschová vyzvala přítomné 

členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl 

slib a jmenovitě vyzval jednotlivé členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib 

s výhradou. 

 

 Návrh programu 

 

1.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2.   Schválení programu jednání 

3.  Volba starosty a místostarosty  

 a/ Určení počtu místostarostů 

 b/  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

 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 kontrolního výboru 
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 c/ Volba předsedy finančního výboru  

 d/ Volba členů kontrolního výboru  

 e/ Volba členů finančního výboru  

5.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

6.  Rozpočtová opatření 

7.  Schválení cestovních výloh zastupitelům a zaměstnancům 

8.  Schválení paušálu za telefonní služby pro starostu a místostarostu 

9.  Dofinancování akcí nezařazených do rozpočtu obce 

10.  Diskuse 

11.  Závěr 

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib. 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Paní místostarostka určila zapisovatele R. Círalovou a ověřovatele zápisu – M. 

Schickerovou a J. Herzogovou. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 1/2018 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 

2. Schválení programu jednání 

Program jednání byl schválen jednohlasně.  

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 2/2018 -  Schválení programu jednání ustavujícího zasedání 
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3. Volba starosty a místostarosty 

a/ Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby počet volených místostarostů byl jeden. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 3/2018 -  počet volených místostarostů: 1 

 

b/ Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

Předsedající navrhla, aby funkce starosty byla neuvolněná a funkce místostarosty byla 

uvolněná. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 4/2018 -  neuvolněná funkce starosty a uvolněná funkce místostarosty 

 

c/  Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatovala, že nestanoví – li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejným hlasováním.  Zastupitelé souhlasili.  

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 5/2018 -  Volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

  

d/ Volba starosty 

Předsedající dosavadní starostka Pavlína Deutschová navrhla do této funkce Josefa 

Macha. K tomuto návrhu nebylo podáno žádných námitek, a proto předsedající vyzvala 

zastupitele k hlasování. Pan Josef Macho byl zvolen jednohlasně. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 1 hlasů (J. Macho)   
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pro 4 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Herzogová) 

č. usnesení 6/2018 -  zvolení pana Josefa Macha starostou obce 

 

e/ Volba místostarosty 

Nově zvolený starosta Josef Macho, podal návrh na funkci místostarosty Pavlínu 

Deutschovou. K tomuto návrhu nebylo podáno žádných námitek, a proto starosta vyzval 

zastupitele k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 7/2018 -  zvolení paní Pavlíny Deutschové místostarostkou obce 

 

  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a/ Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Paní místostarostka navrhla, aby finanční i kontrolní výbor byl 3členný. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 8/2018 – Počet členů finančního a kontrolního výboru: 3 

 

b/ Volba předsedy finančního výboru 

Paní místostarostka navrhla předsedkyní finančního výboru paní Marii Trskovou. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 9/2018 -  Předseda finančního výboru: Marie Trsková 
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c/ Volba předsedy kontrolního výboru 

Paní místostarostka navrhla předsedkyní kontrolního výboru paní J. Herzogovou. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 10/2018 -  Předseda kontrolního výboru: J. Herzogová 

 

e/ Volba členů finančního výboru 

Paní místostarostka navrhla členy finančního výboru: paní Marii Schickerovou a Hanu 

Papajovou.  

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 11/2018 -  Členové finančního výboru: Marie Schickerová, Hana 

Papájová 

 

d/ Volba členů kontrolního výboru 

Paní místostarostka navrhla členy kontrolního výboru: Marii Schickerovou, Marii 

Kropíkovou.  

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 12/2018 -  Členové kontrolního výboru: Marie Schickerová, Marie 

Kropíková 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Paní místostarostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s     

§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna pro zastupitele: 

Jaroslavu Herzogovou a Marii Trskovou ve výši 2 190,- Kč (předseda kontrolního a 

finančního výboru, Marii Schickerovou ve výši 1 825,- Kč (člen finančního a kontrolního 
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výboru). Tato výše odměn bude vyplácena od 1. 11. 2018. Odměna uvolněného člena 

zastupitelstva se vyplácí dle platné přílohy k nařízení vlády č.318/2017, která se mění pro 

každý rok. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 13/2018 -  Výplata přiznaných odměn za funkce platné od 1. 11. 2018  

Marie Schickerová – 1 825,- Kč 

Jaroslava Herzogová – 2 190,- Kč 

Marie Trsková – 2 190,- Kč 

Zastupitelstvo obce Hranice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu, za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 

ve výši 21 899,- Kč. Tato výše odměny bude vyplácena od 1. 11. 2018 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 14/2018 -  Výše finanční odměny za funkci neuvolněného starosty platné 

od 1. 11. 2018 

Josef Macho – 21 899,- Kč  

 

6. Rozpočtová opatření 

Schválení rozpočtových změn starostou a výše rozpočtového opatření nebo změny ve 

výdajích na jednotlivou položku. Na návrh paní místostarostky zastupitelstvo obce 

Hranice schválilo dofinancovávání dotací, které nejsou zahrnuty v rozpočtu obce na 

příslušný rok, z přebytků minulých let. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce schválením rozpočtového opatření nebo rozpočtové 

změny v příjmech neomezeně a ve výdajích na jednotlivou položku do výše 200 000,-Kč 

s tím, že toto rozpočtové opatření nebo rozpočtovou změnu dá na vědomí na zasedání 

zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   
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pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 15/2018 -  Schválení rozpočtových změn starostou v příjmech neomezeně 

a ve výdajích na jednotlivou položku do výše 200 000,-Kč. 

 

7. Schválení cestovních výloh zastupitelům a zaměstnancům 

Paní místostarostka navrhla schválení cestovních výloh dle platné vyhlášky pro příslušný 

rok pro starostu, místostarostu, členy zastupitelstva a zaměstnance Obecního úřadu. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 16/2018 - Schválení cestovních výloh dle platné vyhlášky   

 

8. Schválení paušálu za tel. služby pro starostu a místostarostu  

Místostarostka navrhla, aby paušál za telefonní služby zůstal ve výši 500,- Kč měsíčně 

pro starostu a místostarostu. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 17 /2018 - Schválení paušálu za telefonní služby pro starostu a 

místostarostu: 500,- Kč   

 

9. Dofinancování akcí nezařazených do rozpočtu obce 

Na návrh paní místostarostky obce zastupitelstvo schválilo dofinancování dotací a akcí, 

které nejsou zahrnuty v rozpočtu obce na příslušný rok z přebytku hospodaření minulých 

let. 

Výsledek hlasování: 

proti 0 hlasů 

zdržel 0 hlasů   

pro 5 hlasy (P. Deutschová, M. Schickerová, M. Trsková, J. Macho, J. Herzogová) 

č. usnesení 18/2018  -  Schválení dofinancovávání dotací a akcí nezařazených do 

rozpočtu obce z hospodaření přebytků minulých let   
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10. Diskuse 

Pan Bednář Ladislav vystoupil v diskusi s námitkou k odměnám zastupitelstva. 

Paní místostarostka sdělila, že navrhované odměny jsou v souladu § 72 zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění. Funkce uvolněné místostarostky byla ustanovena z důvodu 

administrativní náročnosti i v tak malé obci.   

Dále se jednalo i o znovuotevření místního pohostinství. Toto je stále v jednání. Zatím se 

nepodařilo najít zájemce, který by jej provozoval, protože se nejedná o výdělečné 

podnikání. Bylo navrženo, aby pohostinství provozovala obec. O této variantě bude 

jednáno až po zjištění příslušných podmínek. 

    

Starostka obce poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast na 

ustavujícím zasedání obce Hranice a ukončil jednání zastupitelstva. 

Jednání zastupitelstva obce Hranice bylo ukončeno v 18:20 hodin.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o obcích. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2018 

 

 

Zapisovatel:  …………………………………………… dne 

Renáta Círalová  

 

Ověřovatel: ……………………………………………. dne   

Marie Schickerová 

 

Ověřovatel: ……………………………………………. dne   

Jaroslava Herzogová 

 

Starosta:  ……………………………………………. dne   

Josef Macho 


