
Zápis z ustavuj ícího za sedá n í Zastupitelstva o bce
Račice-Pístovice,

ze dne 18. L0. 2022 v 1700 hod. v Račicích v Sokolovně

1,. Zaháiení 1700

Yáňení zastupitelé a občané.

Vítám vás všechny na ustavujícím zasedániZasfiryitelstva obce Račice-Pístovice.
Děkuji všem zastupitelům zapráci ve volebním období 2018 - 2022. Vítám také nově zvolené
zastupitele, kteří při prezentaci převzali osvědčení o zvolení členem ZO, ato podle § 53 zákona
ě.49l/200I Sb., o volbách do zasfupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platnern zněru.
Zasedánije řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecrú
ňizertt), v platnán znéní a koná se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podiání náwhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 7. 10.2022 ažádný náwh nebyl
podaný. Informace o konání ustavujícího zasedáni byla podle §93 ods. l zákonao obcích na
uřední desce Obecního uřadu Račice-Pístovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejmeně 7 dni, a to od 10. 10. 2022 do 19.10. 2022. Současně bylaweřejněna na ,,elektronické
úřední desce".
Podle presenční listiny je přítomno 14 členů ZO (z celkového počtu všech 15 ti členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).
Upozorňuji zasfupitele, žev pruběhu hlasování, hlasuje i ten, koho se hlasovánítýká. Nemusí
se zďtžovat hlasování.

Zápis zpředchozího zasedání byl ověřen panem Josefern Rumpíkon a Lubomírem Štěpanem a
nebyly k němu žádné připomínky.
Zápisje vystaven k nahlédnutí.
Pan Lubomír Pospíšil předal slovo paní Haně Sotolářové, kterou pověřil vedením zasedání.

2. Návrh ověřovatelů zápisu a návrh zapisovatele
Zaovéřovatele zápisu z dnešního ustavujícího zasedání nawhuji
Bc. Helenu Šilerovou, DiS. a Danu Čtwníčkovou
a za zapisovatelku Hanu Březovskou.
K náwhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zaavěřovatele pověřuji Bc. Helenu Šilerovou, DiS. a Danu Čtrrrtníčkovou a zazapisovatele
pověřuji Hanu Březovskou.

3. Program
Program dnešního zasedáníZO obdrželi všichni členové zastupitelstva a rovněž byl vyvěšen
na uřední desce.

NavrženÝ program

1. Zahájeni
2. Schválení programu
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3. Složení slibu členů Zastupitelstva obce
4. Volba starosty, místostarosty a členů Rady obce
5. Volba finančního a kontrolního výboru
6. Roáodnutí o odměnách za qýkon funkcí neuvolněných členů ZO
7. Závěr

K programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.

Návrh usnesení č. I/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice schvaluj e pro gram j ednrání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.ll2022 bylo přijato.

3. složení slibu členů zastupitelstva obce Račice-pístovice
/příloha č. 5 /
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích wzi,vámpřítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Upozorňuji přítomné členy zasfupitelsfua, že odmítnutí složt slib nebo složení slibu
s qihradou mázanásledek zánikmandátu (§ 55 zakonaě.49l/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně někter,ých zákonů, v platnán znění).

,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na §vou čest a svědomí, že svoji funkci budu
lykonávat svědomitě rv zájmu obce Račice-Pístovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony Ceské republiky."

Jmenovitě pak předsedqici vyma|apřítomné ěleny zasfupitelstva ke složení slibu pronesením
slova ,,slibuji" a podpisem na připravenán archu /příloha č. 5l
Zádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani slib s qýhradou.

4. Volba starostv. místostarosty a členů Radv obce Račice-Pístovice

Předsedající nawhla ve vazbě na ustanoveni7l odst. 1 písm. a) zikonao obcích, aby členové
zastupitelstva byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty a místostarosty a ve vazbě na
ustanovení §71 odst. 1 písm. b) ostatní zastupitelé neuvolněni.
Budeme hlasovat okaždém samostatně (o starostovi, místostarostovi a o zastupitelích
hromadně)

Funkce starosty - uvolněnÝ.
Návrh usnesení č. 2/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro qýkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: pro 14, proti 0o zdržel se 0.
Usnesení č.U2a22 bylo pfijato.

Funkce místostarostv - uvolněnÝ.
Návrh usnesení č. 3/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro ýkon funkce místostarosty obce bude člen zasfupitelstva uvolněn.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení č.312022 bylo přijato.
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Funkce zastupitelů. radní - neuvolněnÝ.
Návrh usnesení č. 4/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákonao obcích určuje,
že pro ýkon funkce zastupitelů obce budou členové zastupitelstva neuvolněni.
Hlasování: pro 14, proti 0o zdržel se 0.
Usnesení č.412022 bylo přijato.

Stanovit způsob hlasování - tajnou volbou nebo veřejným hlasováním.
Předsedající upozornila, že nestanovíJi zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosý, členů rady obce a qýboru finančního a kontrolního veřejně hlasoviáním . Zménu
zpŮsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotli\^ými
členy zastupitelsWaodevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou volební komisí
spoČÍtány a případným členŮm zastupitelstva bude umožněno qýsledek sčítaní zkontrolovat.
Předsedajíci vyzvala členy zasfupitelstva k přednesení náwhů na změnu způsobu hlasoviání.
Zádné návrhy nebyly podany.

Návrh usnesení č. 5/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice schvaluje veřeinou volbu starosty, místostarosty, členů
rady obce a qýboru finančního a kontrolního.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení č.512022 byto přijato.

Předsedající vyntala zástupce jednotlivých stran, aby podali náwhy. Pořadí podaných náwhů
bude podle čísel pro volby do zastupitelstva obce, které bylo na hlasovacím lístku. Protináwhy
podány nebyly.

Předsedajícivyntalazásfupce jednotliqých stran, aby podali náwhy na starostu obce.

1. PRO66ffi- Hana Sotolářová
2. SNK Račice-Pístovice - Hana Sotolářová
3. Moravané - Ing. Michal Doležel
4. KDU-CSL - Hana Sotolářová
5. PRO ZMĚNU - Hana Sotolařová

Nyní budeme hlasovat podle pořadí. Prvním navrženým byla Hana Sotolářová.

Návrh usnesení č. 6/2022:
Zastupitelstvo obce Raěice-Pístovice volí starostkou Hanu Sotolářovou
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č.612022 bylo přijato.

O dalších návrzich jlž nebylo hlasováno, protože v pnmím kole byla starostka obce zvolena..

Předsedajíci vyzvala zástupce jednotlivých stran, aby podali návrhy na místostarostu obce.

1. PRo ANY - Ing. Alice Franková
2. SNK Račice-Pístovice - Bc. Helena Šilerová, DiS.
3. Moravané - Bc. Helena Šilerová, DiS.
4. KDU-ČSI, - Ing. Alice Franková
5. PRO ZMĚNU - Bc. Helena Šilerová, DiS.
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Nyní budeme hlasovat podle pořadí. Prvním navrženým byla Ing. Alice Franková

Návrh usnesení č. 7/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice volí místostarostkou Ing. Alici Frakovou.
Hlasování: pro 9, proti 5, zdržel se 0.
Usnesení č.712022 bylo přijato.

O dalších návrzích již nebylo hlasováno, protože v prvním kole byla místostarostka obce
zvolena.

Předsedajícivyzvala zástupcejednotlivých stran, aby podali návrhy na 3 členy rady obce
}. návr9y pro volbu radv obce:

1. PRO OBCAI{Y - Mgr. Petr Valter, Mgr. Bc. Silvie Vašková, Ing. Michal Doležel
2. SNK Račice-Pístovice - Miloš Nimmrichter, Mgr. Petr Valter, Bc. Helena Šilerová, Dis.
3. Moravané - Ing. Michal Doležel, Bc. Helena Šilerová, DiS., tng. Jitka Poulová

1. 
KDU-CSL,- Mgr. Petr Valter, Mgr. Bc. Silvie Vašková, Ing. Michal Doležel

5. PRO ZMENU - Bc. Helena Silerová, DiS., Mgr. Petr Valter, Mgr. Bc. Silvie Vašková

Nyní budeme hlasovat podle pořadí. První náwh pro radní zní Mgr. Petr Valter, Mgr. Bc. Silvie
Vašková, Ing. Michal Doležel.

Zastupitelka PhDr. Dagmar Stryjová podala protináwh, aby se hlasovalo o každ&n člerru Rady
obce zvlášť.

Návrh usnesení č. 8/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice volí další členy Rady obce:

1 . Mgr. Petr Valter
Hlasování č: pro 13, proti 0, zdržel se 1.

2.Mg. Bc. Silvie Vašková
Hlasování: pro 9, proti 4rzdňe|se 1.

3. Ing. Michal Doležel
Hlasování č: pro 1,1, proti 3, zdržel se 0.

Usnesení č.812022 bylo přijato.

O dalších návrzích již nebylo hlasováno, protože v prvním kole byli členové Rady obce
zvoleni.

§. VolFa finanšníFp a, kgnt{olníhorrýbgru
Předsedající zdfuaznila, že jepovinností zřídit finanění a kontrolní qýbor / § tI7 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. l) zikonao obcích/, neboť funkční období rnýboru předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původniho zasfupitelstva. Zasílpitelstvo určuje počet ělenů výboru,
ktery musí být lichý (§ 118 odst. 2 zékona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tfi členy (§ 119 odst. l zákonao obcích). Členy qýboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou wýboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117
odst. 4 zákonao obcích). Členy kontrolního nebo finančního wýboru nemůže být starosta,
místostarosta ani osoby zabezpečujici rozpočtové a účetní práce na obecním uřadu (§ 1 1 9 odst.
7 zákonao obcích).
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Předsedající nawhla, aby zastupitelstvo ňdilo finanční výbor a kontrolní rYbor, přičemž každý
znichbude mít tři členy.
K návrhu nebyly vznešeny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 9/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice ňinlje finanční rlýbor a kontrolní qýbor.
Oba rnýbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.912022 bylo přijato.

Předsedající vyz:tala zástupce jednotlivých stran, aby podali návrhy na funkci předsedy
finandního qýboru

1. PROtTffi _ Antonín H]oušek
2. SNK Račice-Pístovice - Ing. Jitka Poulová
3. Moravané - Irrg. Jitka Poulová
4. KDU-CSL -Antonín Hloušek
5. PRO ZMĚNU - Ing. Jitka Poulová

Návrh usnesení č. 10/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice volí předsedou finančního ,rýboru Antonína Hlouška.
Hlasování: pro 9, proti 4rzdňelse 1,.

Usnesení č.1012022 bylo přijato.

O dalších návrňch jlž nebylo hlasováno, protože v prvním kole byl předseda finančního
výboru ntolen.

Předsedajícívyzvala zásfupce jednotlivých §tran, aby podali náwhy na funkci předsedy
kontrolního qiboru

-

1. PRO OBCANY - Bc. Helena Silerová, DiS.
2. SNK Račice-Pístovice - Bc. Helena Šilerová, DiS.
3. Moravané - Bc. Helena Šilerová, DiS.
4. KDU-ČSL - Bc. Helena Šilerová, DiS.
5. PRO ZMĚNU - Bc. Helena Šilerová, DiS.

Návrh usnesení č. 11/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice volí předsedou kontrolního qýboru Bc. Helenu Šilerovou,
DiS.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 l2022bylo přijato.

O dalších návrzich jlž nebylo hlasováno, protože v pnmím kole byla předsedkyně kontrolního
výboru ntolena.

Předsedajíci vyzva|a zástupce jednotlivých stran, aby podali náwhy na funkci ělen.ů /2/
finančního rnýboru
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1. PRO OBCANY - Ing. Jitka Poulová, Roman Gryc
2. SNK Račice-Pístovice - Ing. Jitka Poulová, Ing. Martin Rotrekl
3. Moravané - lng. Jitka Poulová, Roman Gryc
4. KDU-CSI, - Ing. Jitka Poulová, Roman Gryc
5. PRO ZMENU - Ing. Jitka Poulová, Ing. Martin Rotrekl

Návrh usnesení č. 1212022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice volí další členy finančního výboru

l. Ing. Jitka Poulová
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

2. Roman Gryc
Hlasování: pro 10, proti 3, zdĚel se 1.

Usnesení č.1212022 bylo přijato.

O dalších náwzichhlasováno nebylo, protože v pnmím kole byli členové finančního výboru
zvolení.

Předsedajícivyzavala zástupce jednotlivých stran, aby podali náwhy na funkci člen.ů l2l
kontrolního výboru

1. PRO OBCAII-Y - Dana Ctrrrtníčkovrá, Petr Sotolař
2. SNK Račice-Pístovice - Miloš Nimmrichter, PhDr. Dagmar Stryjová
3. Moravané - lng Martin Rotrekl, Miloš Nimmrichter
4. KDU-CSL - Dana Ctvrtníčková, Petr Sotolař
5. PRO ZMĚNU - PhDr. Dagmar Stryjovr! Miloš Nimmrichter

Návrh usnesení č. 13/2022:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice volí další členy kontrolního wýboru

1. Dana Čtvrtníčková
Hlasování: pro 9, proti 4, zdňel se l.

2.Petr Sotolář
Hlasování: pro 9, proti 4, zdňe| se 1.

Usnesení č.13.12022 bylo přijato.

O dalších náwzíchhlasováno nebylo, protože v prvním kole byli členové kontrolního výboru
zvoleni.

6. Rozhodnutí o odměnách za rr,ýkon funkcí
Předsedající nawhla, aby neuvolněn;ým členům zastupitelstvabylav souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích anařízenivlády ě.31&/2017 Sb., o qiši odměn členům zastupitelstev
izemních samosprávných celků, poskytována odměna ve stejné výši, jakou pobírali zastupitelé
v tomto roce /2022/.
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Návrh usnesení č. 1412022
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměny zaýkon jednotliqých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
členzo bez dalších funkcí
člen,,nýboru nebo komise
předseda výboru nebo komise
člen rady obce

1 805 Kč
3 010 Kč
3 ó11 Kč
7 223Kč

Odměna bude poskytována od 01. ll. 2022 a v případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát bude odměnanáležetode dne slibu.
V případě personální nnény v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkcé předsedy výboru, členů výboru a komisí, pokud budou radou obce zřízeny, bude
odměna náležetode dne moleru do této funkce.
Hlasování: pro 13o proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č.1412022 bylo přijato.

Starostka obce Hana Sotolářová informovala zastupitele a přítomné, že na prvním zasedáni rady
obce je plánováno ňiďit sociálně-kultumí komisi a stavební komisi. Do činností sociálně -
kultumí komise budou zahrnuty například - vítrání občánků, pietní v7pomínku na zesnulé,
návštěvy jubilantů, pomoc starším občanům, kulturní akce, spolupráce s místními otgarizacemi,
atd. Stavební komise bude připravovat nový uzernní plián, připravovat stavební investice v obci,
dotace a stanoviska ke stavebním projektům. Předseda a člerrové této komise budou ustanoveni
radou obce na jejím pnmím zasedání. Dále na tomto prvním zasedání rada obce pověří další
oddávajícÍ. Starosta a místostarosta to mají ze zákona. Je ale vhodné mít oddávajících více.
Vzhledem k tomu, že je zastupitelstvo ze 2l3 nové je potřeba, aby se zastupitelé seznámili se
vŠemi podklady, proto dnes nejsou další body v jednání a vám všern děkuji zaíěast.

Starostka Hana Sotolářovápoděkovala zaičast jakna dnešním zasedání,tak i při volbách. Dále
poděkovala za dŮvěru občanům, kteří dali hlas jí a jejímu sdružení Pro občany, které získalo 8
mandátů.
Poděkovala také minulému zastupitelstvu za jejichodvedenou práci avěří, že nové
zastupitelstvo bude v této práci pokračovat správným směrern tak, aby nezklamalo jejich
voliěe.

Předsedající ukončila zasedánizastupitelstva obce Račice-Pístovice v tZ.+O noa.

Přílohy zápisu:
1) Pozvránka
2) Presenční listina občané
3) Podpisová listina - osvědčení zastupitelé
4) Presenční listina zasfupitelé
5) Slib zastupitelů
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