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PR O GRAM
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice,
konaného dne 31.10.2018, od 17:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice zahájí předsedající – nejstarší člen odstupujícího zastupitelstva nebo
odstupující starosta.
Předsedající schůze zkonstatuje, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, koná se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula a žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Pertoltice zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od ....………....... do .........………..... Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzve přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu je třeba upozornit přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhne tak, že předsedající přečte slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzve přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Pokud žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, je vše v pořádku a lze
pokračovat v plném složení.…………………………………………………………………………………...
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva zkonstatuje, že přítomno je
............ členů zastupitelstva (z celkového počtu všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhne, aby se stali ověřovateli zápisu ..............…………................a ...........................….....
a zapisovatelem .................................... K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Schválení programu
Předsedající dále seznámí přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Dotáže se, zda k návrhu programu nejsou
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dá předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dále dá hlasovat o návrhu programu.
I)Volba starosty a místostarosty
•určení počtu místostarostů
•určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§
71 zákona o obcích)
•určení způsobu volby starosty a místostarosty
•volba starosty

•volba místostarosty
II)Zřízení finančního a kontrolního výboru
•určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
•volba předsedy finančního výboru
•volba předsedy kontrolního výboru
•volba členů finančního výboru
•volba členů kontrolního výboru
III)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
IV)Diskuse
Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhne, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu ( pokud nebyly vzneseny jiné
návrhy). Před hlasováním dá možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhne, že funkce starosty obce bude vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o
obcích. (pokud nejsou jiné návrhy vzneseny). Před hlasováním dá možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatuje, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty tajným
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím nebo
volební komisí spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzve členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Podle návrhů se v
dalším kroku hlasuje. Pozn. ….volba bude provedena veřejným hlasováním
Předsedající dále upozorní, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající zaeviduje návrhy na funkci starosty, které podají členové a členky zastupitelstva:
Člen zastupitelstva ................................. navrhl zvolit do funkce starosty .................................
Člen zastupitelstva ................................. navrhl zvolit do funkce starosty .................................
Člen zastupitelstva ................................. navrhl zvolit do funkce starosty .................................
Před hlasováním musí být opět dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Po zvolení starosty převezme tento vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzve členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující
návrhy:
Člen zastupitelstva ............................... navrhl zvolit do funkce místostarosty .............................
Člen zastupitelstva ............................... navrhl zvolit do funkce místostarosty .............................
Člen zastupitelstva ............................... navrhl zvolit do funkce místostarosty .............................
Před hlasováním musí být dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informuje o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84

odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst.
3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o
obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající dále navrhne, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít …........ členů. Jiný návrh ...............................……………………………………………………...…
………………………………………………………………………………...? Před hlasováním musí být dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzve členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva ......................... navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
......................….......………………………………………………………………………………………………
…………….…....
Člen zastupitelstva ......................... navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
.....................….......………………………………………………………………………………………………
…………….….....
Před hlasováním opět dát možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzve členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva ......................... navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
..........................……………………………………………………………………………………………………
……..........
Člen zastupitelstva ......................... navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
......…………....…………………………………………………………………………………………..........…
…...............
Před hlasováním dát možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

a) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva ..................………..... navrhl zvolit členem kontrolního výboru .....................................
................................................................................................................................................................
b) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva ....................……..... navrhl zvolit členem kontrolního
výboru ..................................... ...................................................................

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva:
Starostovi obce bude vyplácen plat v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění dalších prováděcích
předpisů.
Měsíční odměna za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích), bude vyplácena odměna
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění dalších prováděcích předpisů. A to ve výši ........................
.................................................................................................................................................................................

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná
stanoviska.
Dále se navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována
odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva ve výši ................................, a to ode dne
jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly
členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Bod IV –
Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022, ostatních řádů,
popřípadě organizačního řádu.
Bod V – Podpisové vzory pro jednání s bankovními ústavy
Předsedající předloží zastupitelům návrh na stanovení pravidel pro zřízení podpisových vzorů u bankovních
ústavů, kde má obec zřízeny bankovní účty. Návrh je tento: starosta, místostarosta a předseda finančního
výboru – vždy dva podpisy společně+ razítko. Zastupitelstvo obce Pertoltice schválí novou podobu Přílohy č.
.... ke směrnici o oběhu účetních dokladů – podpisové vzory
Bod VI
Zahájení inventur….jmenování inventarizační komise, pokyn k inventuře, plán inventarizace
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
Bod VII – OZ projedná pověření zastupováním na valných hromadách společnosti FVS,a.s.
Zastupitelstvo obce Pertoltice p o v ě ř u j e člena zastupitelstva obce pana/paní ………………………….,
narozen ……...…….., zastupováním obce na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, která se bude konat dne
……………… od …………….. hodin v zasedací místnosti …………………………...………….. a u k l á d á
starostovi obce panu/paní ……………………………...…. zajistit vystavení příslušného pověření a písmeně
informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s., o tomto rozhodnutí zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Pertoltice p o v ě ř u j e člena zastupitelstva obce pana/paní ………………………..…….,
narozen ……...……….., zastupováním obce na jednáních všech řádných a mimořádných valných hromad
společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464
01, která se uskuteční od data tohoto pověření do 31. října 2022, a u k l á d á starostovi obce panu/paní
…………………………. zajistit vystavení příslušného pověření a písmeně informovat Frýdlantskou
vodárenskou společnost, a.s., o tomto rozhodnutí zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Pertoltice n a v r h u j e členem Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
pana/paní ………………………...…., narozen ………..…….., trvale bytem ……………………………….,
jako zástupce Obce Pertoltice v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. , a u k l á d á svému
zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. konané dne 4. prosince 2018, tento návrh a
návrhy ostatních akcionářů na zástupce v Dozorčí radě Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. podpořit.

Bod VII –

Ustanovení zástupce obce v DSO Mikroregion Frýdlantsko pro volební období 2018 – 2022.

Zastupitelstvo obce Pertoltice p o v ě ř u j e člena zastupitelstva obce pana/paní ………………………….,
narozen ……...…….., zastupováním obce na jednáních DSO Mikroregion Frýdlantsko, IČ 25496565, se
sídlem
u k l á d á starostovi obce panu/paní ……………………………...…. zajistit vystavení
příslušného pověření a písmeně informovat dotčené orgány DSO, o tomto rozhodnutí zastupitelstva.
bod VIII - OZ projedná návrh na prodej pozemkových parcel: p.p.č. 1247/10, celková výměra 1155 m2 –
vodní plocha v katastrálním území Dolní Pertoltice p.p.č. 1107, celková výměra 1 m2 - vodní plocha v

katastrálním území Horní Pertoltice. Kupujícím: Povodí Labe, s.p., cena stanovena znaleckým posudkem č.
351/18, vypracovaným 21.8.2018, Ing. Vladimírem Žebrou. Celková cena za obě pozemkové parcely činí
31.800,-Kč. Záměr na prodej byl vyhlášen dne 08.09.2018. Projednání prodeje se přesunulo na jednání nově
vzniklého zastupitelstva.
bod IX - OZ projedná přípravu podání žádosti na dotaci – k financování projektu ,,Bezpečný přechod pro
chodce na I/13 Dolní Pertoltice,,...postup v této věci, náklady, rozpočet akce ve vztahu k naplánovaným akcím
na rok 2019, a další období.
bod X. - OZ projedná došlo žádost o finanční podporu činnosti – žadatel Diecézní charita Litoměřice
bod XI.
Zpracování návrhů na revokaci usnesení zastupitelstva obce
bod XII OZ bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č.6/2018
- informace o činnosti DSO Mikroregion Frýdlantsko
- zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v ...............

