Obec Rataje
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rataje dne 18.10.2022
Přítomni: Burian František, Zuzana Šafránková, Tureček Jakub, Zelenka Jiří, Šafránek
Roman, Hána Tomáš
Omluvena: Mgr. Aneta Školková
Přítomna je nadpoloviční většina členů nově zvoleného zastupitelstva, zastupitelstvo je
schopné usnášení.
Program:
1. Zahájení, přivítání přítomných
2. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
3. Složení slibu zvolených zastupitelů
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení výborů zastupitelstva
8. Stanovení odměn členů zastupitelstva
9. Jednací řád zastupitelstva obce
10. Různé
11. Závěr
1. Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta, přivítal přítomné a seznámil je s programem,
který byl následně schválen. Zároveň konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Usnesení číslo 1/1: Zastupitelstvo schvaluje přednesený program jednání
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Dále navrhl, aby se dnešní jednání řídilo dosud platným jednacím řádem zastupitelstva obce
Rataje. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
Usnesení číslo 1/2: Zastupitelstvo schvaluje řízení schůze stávajícím jednacím řádem
zastupitelstva obce.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Poté dosavadní starosta předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva obce panu Jiřímu
Zelenkovi (dále jen předsedající), který se ujal dalšího řízení zasedání.
2. Předsedající seznámil členy se zápisem o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Rataje
a dále se skutečností, že v zákonné lhůtě nebyl podán k soudu návrh na neplatnost voleb.

3. Předsedající požádal dosavadního starostu, aby přečetl text slibu člena zastupitelstva.
Jednotliví zastupitelé poté složili slib pronesením slova slibuji a potvrdili ho svým podpisem.
4. Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu p. Turečka Jakuba a p. Zuzanu Šafránkovou
a dal o návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/3: Zastupitelstvo schvaluje navržené ověřovatele zápisu p. Turečka Jakuba
a p. Zuzanu Šafránkovou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
5. Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla neuvolněná. Jiný návrh nebyl podán, dal
tedy o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/4: Zastupitelstvo schvaluje funkci starosty jako neuvolněnou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Předsedající navrhl, aby hlasování při volbě starosty proběhlo veřejně. Jiný návrh nebyl
podán, dal tedy o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/5: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby volba starosty obce proběhla
veřejně.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Předsedající vyzval zastupitele, aby sami předložili návrhy kandidátů pro funkci starosty
obce. Do funkce byl navržen pan Roman Šafránek, jiný návrh nebyl podán.
Předsedající se navrženého kandidáta zeptal zdali kandidaturu přijímá. Ten kandidaturu přijal.
Poté předsedající dal o návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/6: Starostou obce byl zvolen pan Roman Šafránek
Hlasování: pro: 5 proti: 0
zdržel se: Šafránek Roman
Předsedající konstatoval, že starostou obce na čtyřleté období byl zvolen pan Roman Šafránek
a předal nově zvolenému starostovi obce řízení zasedání.
6. Předsedající navrhl, aby funkce místostarosty obce byla neuvolněná. Jiný návrh nebyl
podán, dal tedy o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/7: Zastupitelstvo schvaluje funkci místostarosty jako neuvolněnou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Předsedající navrhl, aby hlasování při volbě místostarosty proběhlo veřejně. Jiný návrh nebyl
podán, dal tedy o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/8: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem, aby volba místostarosty obce proběhla
veřejně.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Předsedající vyzval zastupitele, aby sami předložili návrhy kandidátů pro funkci místostarosty
obce. Do funkce byl navržen pan František Burian, jiný návrh nebyl podán.
Předsedající se navrženého kandidáta zeptal zdali kandidaturu přijímá. Ten kandidaturu přijal.
Poté dal o návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/9: Místostarostou obce byl zvolen pan František Burian

Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: František Burian

Předsedající konstatoval, že místostarostou obce na čtyřleté období byl zvolen pan František
Burian.
Nově zvolený starosta i místostarosta poděkovali za důvěru, kterou jim zastupitelé projevili
svým hlasováním. Starosta v této souvislosti apeloval na zastupitele, aby se chovali
odpovědně ke svým spoluobčanům voličům. Dále prohlásil, že věří, že nově zvolené
zastupitelstvo bude úspěšné.
7. Předsedající navrhuje zřídit kromě kontrolního a finančního výboru ještě výbor pro vodní
hospodářství, pro občanské záležitosti (SPOZ), bytové hospodářství, výbor pro životní
prostředí a kulturu a sport. Jiný návrh nebyl, dal tedy o návrhu hlasovat.
Usnesení číslo 1/10: Zastupitelstvo zřizuje celkem sedm výborů: Výbor kontrolní, výbor
finanční, výbor pro vodní hospodářství, výbor pro občanské záležitosti, výbor pro bytové
hospodářství, životní prostředí a výbor pro kulturu a sport.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Po krátké diskusi byli navrženi předsedové jednotlivých výborů a jejich členové takto:
kontrolní – předsedkyně Mgr. Aneta Školková, členové: Zuzana Šafránová, Jakub Tureček
finanční – předsedkyně Zuzana Šafránková, členové: Mgr. Aneta Školková, Tomáš Hána
vodní hospodářství – předseda Zelenka Jiří, členové: Šafránek Roman, František Burian
občanské záležitosti (SPOZ) – předseda Šafránek Roman, členové: František Burian, Švejda
Miloslav
bytové hospodářství – předseda Tureček Jakub, členové: Roman Šafránek, Jiří Zelenka
životní prostředí – předseda Hána Tomáš, členové: František Burian, Miloslav Liška
kultura a sport – předseda Burian František, členové: Šafránek Roman, Tomáš Hána
O složení všech výborů bylo hlasováno jedním hlasováním.
Usnesení číslo 1/11: Zastupitelstvo schvaluje složení jednotlivých výborů viz odstavec výše.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
8. Na návrh starosty obce zastupitelstvo projednalo odměny jednotlivých členů zastupitelstva.
Usnesení číslo 1/12: Zastupitelstvo stanovuje měsíční odměny jednotlivých členů
zastupitelstva od 18.10.2022 takto:
max. odměna dle nař. vlády č. 318/2017 Sb.
schválená odměna
starosta
25.775,- Kč
20.250,- Kč
místostarosta
23.198,- Kč
12.750,- Kč
předseda výboru
2.577,- Kč
2.000,- Kč
Hlasování: pro: 5 proti: 0
zdržel se: František Burian
9. Zastupitelstvo projednalo návrh jednacího řádu zastupitelstva obce. Návrh je prakticky
totožný s dosud platným jednacím řádem, pouze byl přidán odstavec o možnosti jednat
distanční formou.
Usnesení číslo 1/13: Zastupitelstvo schvaluje jednací řád zastupitelstva obce. Jednací řád je
přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

10. Různé
Do tohoto bodu nebyly zařazeny žádné body programu.
11. Následně nově zvolený starosta poděkoval za účast a ustavující zasedání zastupitelstva
obce ukončil.
V Ratajích, 18. 10. 2022
skončeno v 18:42 hodin
zapsal: Šafránek

…....…………………………......
starosta

vyvěšeno na úřední desce dne: 19.10.2022
vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 19.10.2022
sejmuto dne:

….................................................
ověřovatelé

