
 
 
 

Obecní úřad Rosička, 592 12  Nížkov 
 
 

Zápis 
z ustavujícího zasedání číslo 1 zastupitelstva obce Rosička,  

které se konalo dne  31. října 2018 v 18 hodin 
v zasedací místnosti OÚ 

 
 
 

    Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou. Informace o konaném ustavujícím zasedání 
byla zveřejněna na úřední desce dne 24.10.2018 a elektr. úřední desce dne 24.10.2018, tj. 
nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas 
v souladu s ustanovením § 91 odst. 1, § 92 odst. 3  a § 93 odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., Zákona o 
obcích. Zasedání se zúčastnilo 100% poslanců ZO, zasedání je usnášení schopné. 
 
     Zasedání ZO se řídilo schváleným jednacím řádem obce ze dne 11.11.2002. 
Všem členům zastupitelstva bylo předáno osvědčení o zvolení (§53 z.č. 491/2001 Sb., o 
volbách). 
 
Přítomní: ing. Poul Petr, ing. Sobotka Miroslav, Filipi Gabriela, MVDr. Jaroš Martin, 

Zikmund Jaroslav, Kolínská Lucie 
 
Nepřítomní, omluveni: : 
 
Občané:        Dvořáková Jiřina, Poulová Markéta, Pleva Jaromír, Straka Jaroslav 
 
Zápis provedl: Sobotka Miroslav 
 
Program: 

1) Určení ověřovatele zápisu, zapisovatele dle § 95 odst. 1 zákona o obcích 
2) Volba volební a návrhové komise 
3) Zvolení mandátové komise 
4) Složení slibu členů ZO (§ 69 odst. 2, zákona o obcích) 
5) Schválení programu 
6) Volba starosty, místostarosty 
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
8) Zřízení aktivu SPOZ  
9) Schválení inventarizační komise pro rok 2018 a celé volební období 
10) Rozpočtové opatření 06 18 a 07 18 
11) Úvodní slovo nově zvoleného starosty 
12) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO § 72 zákona o 
obcích 

                13) Diskuse, různé 
                14) Závěr 
 
 



 
 
 
 
     Schůzi zahájil a řídil ing. Sobotka Miroslav. K programu nebyly vzneseny žádné návrhy 
ani námitky, zasedání se řídilo výše uvedeným programem. 
Hlasování o programu           pro 5                proti 0                 zdržel se 0 
         

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele, kteří byli jednomyslně schváleni: 
Zapisovatel:   ing. Sobotka Miroslav 
Ověřovatelé:  Filipi Gabriela 
                      ing. Poul Petr  

            Hlasování o programu           pro 5                proti 0                 zdržel se 0 
 
 

2) Volba volební a návrhové komise byla jednomyslně schválena ve složení: 
Předseda     Pleva Jaromír, Rosička 15 
Člen            Sobotka Ladislav, Rosička 13 
Člen            Dvořáková Jiřina, Rosička 18 

            Hlasování o programu           pro 5                proti 0                 zdržel se 0 
 

3) Zvolení mandátové komise, která byla jednomyslně schválena ve složení: 
Předseda     Zikmund Jaroslav, Rosička 19 
Člen            Poul Jan, Rosička 16 

            Člen            Straka Jaroslav, Rosička 9  
            Hlasování o programu           pro 5                proti 0                 zdržel se 0 

 
 
Předsedající ing. Sobotka vyzval mandátovou komisi, aby provedla ověření platnosti 
voleb členů zastupitelstva obce. Komise jednomyslně konstatovala, že nebylo zjištěno 
žádných závad, vše v naprostém pořádku (viz zápis o výsledku voleb do zastupitelstva 
obce č. V/8) a s výsledky přítomné seznámila. 
 

4) Proběhlo složení slibu členů zastupitelstva obce (dle § 69 odst. 2, Zákona o obcích). 
Slib členů zastupitelstva do rukou předsedajícího. Předsedající vyzval MVDr. Martina 
Jaroše k přečtení slibu, předsedající upozornil přítomné členy ZO, že odmítnutí slibu 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu §55 z.č. 491/2001 Sb., 
zákona o volbách. Po přečtení slibu vyzval členy zastupitelstva, aby v abecedním 
pořadí přistoupili a složili slib a složení slibu potvrdili svým podpisem. Po ukončení 
slibu předsedající konstatoval, že všichni členové zastupitelstva složili zákonem 
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
Žádný člen ZO neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

       
      5)  Schválení programu – viz pozvánka 
 
            Hlasování o programu           pro 5                proti 0                 zdržel se 0 
 
 
 
 



    
 
 
 
   6) Volba starosty a místostarosty byla provedena veřejným hlasováním - aklamací.     
        Předsedající vyzval návrhovou a volební komisi ke sčítání výsledků hlasů pro starostu: 
 

a) starostou zvolen – Gabriela Filipi 
b) místostarostou zvolen – ing. Petr Poul 
c)  

         Hlasování                    pro   5                   proti     0                   zdržel se    0 
 

7)   Zřízení finančního a kontrolního výboru včetně aktivu SOZ v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce 
zřizuje: 

 
I. Finanční výbor 

Předseda     Zikmund Jaroslav, Rosička 19 
Člen            ing. Sobotka Miroslav, Rosička 13 
Člen            Straka Jaroslav, Rosička 9 
 
Hlasování                    pro   5                   proti     0                   zdržel se    0 

                  Jednomyslně schválen a přistoupeno ke 
 

 
II. zřízení Kontrolního výboru 

Předseda     MVDr. Jaroš Martin, Rosička 2 
Člen            Sobotka Ladislav, Rosička 13 
Člen            Poul Jan, Rosička 16 
Člen            Kolínský Milan, Rosička 10 
 
Hlasování                    pro   5                    proti       0                 zdržel se   0 
Jednomyslně schválen a přistoupeno ke 
 
 

III. zřízení aktivu SPOZ ve složení: 
Předseda     Filipi Gabriela, Rosička 9 
Člen            Kolínská Lucie, Rosička 10 
Člen            Jarošová Zdeňka, Rosička 3 
Člen            Poulová Markéta, Rosička 16 
 
Hlasování                    pro   5                 proti         0               zdržel se   0 
Jednomyslně schválen a přistoupeno ke 
 

       Výbor finanční, výbor kontrolní i aktiv SPOZ  byly jednomyslně schváleny přímou 
aklamací. 
 
 
 
 



 
   9)   Schválení inventarizační komise pro rok 2018 a celé volební období 
          Předseda     Kolínská Lucie, Rosička 10 
          Členové      Straka Jaroslav, Rosička 9 
                             Pleva Jaromír, Rosička 15 
                             ing. Sobotka Miroslav, Rosička 13 
 
          Správce rozpočtu Dvořáková Jiřina, Rosička 18 
          Starosta obce Filipi Gabriela 
       
          Hlasování                    pro   5                    proti         0               zdržel se   0 
 
         Inventarizace bude zahájena dnem 29.12. do 31.12.2018, ukončení v termínu do 
15.1.2019. 
 
  11)   Úvodní slova starosty – starosta ve svém projevu poděkoval za důvěru, která mu byla 
dána, dále všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci. Vám všem 
občanům, kteří jste přišli za podporu a náměty pro další činnost. Přeji vám hezký zbytek 
večera a těším se na setkání na dalších akcích či příštím zasedání zastupitelstva. Dále 
v krátkosti nastínil úkoly, které před OÚ a zastupitelstvem obce stojí a které je nutno 
realizovat. 
    
  12) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO § 72 zákona o obcích 
 
        Zastupitelstvo obce v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena ZO ve výši 10950,- Kč  měsíčně, 
odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty 
Tato odměna je zákonem stanovena ve výši (0,3násobku měsíční odměny) neuvolněnému 
starostovi v obci 1. velikostní kategorie dnem od 1.1.2018, nařízení vlády ČR č. 318/2017 ze 
dne 11.9.2017 a nařízení nabylo účinnosti dnem 1.1.2018. 
Hlasování                     pro     5                proti                0                 zdržel se   0 
 
       Zastupitelstvo obce v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO ve výši 5000,- Kč 
měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty 
Hlasování                     pro     5                proti                 0                zdržel se   0 
 
      Zastupitelstvo obce v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy Výboru finančního jako neuvolněného člena ZO ve výši 
550,- Kč měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy Výboru 
finančního. 
Hlasování                     pro     5                proti                 0                zdržel se   0 
 
     Zastupitelstvo obce v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce předsedy Výboru kontrolního jako neuvolněného člena ZO ve výši 550,- Kč 
měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy Výboru kontrolního. 
Hlasování                     pro     5                proti                0                 zdržel se   0 
 
 
 



     Zastupitelstvo obce v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm n) zákona o obcích stanoví odměnu 
pro předsedu inventarizační komise obce jako neuvolněného člena ZO ve výši 550,- Kč 
měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy aktivu. 
Hlasování                     pro       5              proti                 0                zdržel se   0 
 

 
12) Diskuse, různé 

Volná diskuze k činnosti obce. 
 Úklid – vysázení lípy před budovou OÚ, úklid půdního prostoru, kde byl uložen 
nevhodný materiál. Půdní prostor je veden jako součást požární činnosti a zodpovídají 
členové SDH. 
Každoroční položení kytice k pomníku padlých z I. světové války (červenec, říjen). 
-Zpráva o finančním – závazku  -,který musí být závazně uhrazen k 31.12.2018 
1.zbývá uhradit fa na opravu částiMK  akce POVV……………….80 000,-Kč 
2.restaurování kříže ve výši   ……………………………………….89 000,-Kč 
3.záloha elektřiny   ………………………………………………….12 450,-Kč 
4.průběžně hradit měsíční náklady na provoz obce 
Jedná se o velmi náročný úkol v rámci rozpočtu obce pro rok 2018,což znamená,že 
nelze plánovat žádné akce ve finančním nákladu – tyto musí být zahrnuty v rozpočtu 
pro rok 2019. Akce – Mikuláš-proběhne tak,jak každoročně,včetně plánovaného 
ohňostroje. 
- Zajistit odborné posouzení vlivu stáří stromů a jejich zdravotního stavu, stromů na 

parcele pod požární nádrží směrem k č. p. 5, Němcovi, a případné odborné 
ošetření. Termín nejpozději do 30.3. 2019 

 
  13) Závěr 
 
     Zápis byl vyhotoven a řádně podepsán v termínu dle § 95 odst. 2  z.č. 128/2000 Sb., o 
obcích. 
      Je dodržován § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, umožnění realizace práva občana 
obce nahlížet do zápisu. Včetně zveřejňování na webových stránkách obce, dle zákona č. 
109/1999 Sb., včetně dodržování podmínek zákona GDPR 
      Zasedání ukončeno ve 20.00 hodin.  
 
Zápis byl vyhotoven dne 31. 10. 2018 
 
Přílohy zápisu: 1) prezenční listina 
                         2) listina prokazující složení slibů členů zastupitelstva obce 
                         3) zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání dle § 93 odst. 1 
zákona o obcích. 
            Zapisovatel: …………………………… 
 

Ověřovatelé zápisu:    …………………………….. 
 
                                    …………………………….. 

Příští zasedání č. 2 se bude konat dne 27. 12. 2018 v 18.00 hodin. 
 
………………………………                                        …………………………….. 
            Místostarosta                                                                    Starosta 


