Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Životice
konaného dne 15. 10. 2022 od 16:00
Přítomni: Karel Hlinka, Jiří Kočí, Ing. Jaroslav Batysta, Jan Urban, Irena Červenková,
Veronika Urbanová, Bc. Kateřina Novotná.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zahájení Zastupitelstva obce Životice (dále též jako ,, zastupitelstvo “) bylo zahájeno v 16:00
hodin dosavadním starostou obce panem Karlem Hlinkou (dále jako ,, předsedající“).
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, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, (žádný návrh nebyl podán). Informace
podle §93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Životice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8.10. 2022 do 17. 10. 2022. Současně
byla informace zveřejněna na ,,elektronické podobě úřední desky“ na webových stránkách
obce Životice.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
všech členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášení schopné (§ 92 ods. 3 zákona o
obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 49/2001 SB., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonu, v plném
znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl 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 Životice a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Všichni zastupitelé obdrželi 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.

Projednání a schválení programu
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice schvaluje následující program zasedání.
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4. Zařízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
6. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice určuje zapisovatelem zápisu Bc. Kateřinu
Novotnou a ověřovatelem zápisu Irena Červenková a Jan Urban
Výsledek hlasováni: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
2. Schválení programu
Návrh usnesení: Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby hlasovali o schválení
programu
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje schválení zvolení jednoho
místostarosty.
(Předsedající navrhl volbu jednoho místostarosty. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům předložit své návrhy. Jiné návrhy nebyly vzneseny.)
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje schválit veřejný způsob volby
starosty a místostarosty.
(Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.)
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
c) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na zvolení funkce starosty.
Členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce starosty Jiřího Kočího
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje zvolit pana Jiřího Kočího
starostou obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
d) volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na zvolení funkce místostarosty.
Členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce místostarosty Veroniku Urbanovou
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje zvolit Veroniku Urbanovou
místostarostkou obce Životice.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

4. Zařízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. I zákona o obcích), neboť funkční období výboru předcházející 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 3 členy (§119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, předsedou výboru může být pouze 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 navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl, před hlasováním k tomu byla dána
možnost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

b) volba předsedy výboru finančního výboru
Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru Karla Hlinku. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k podání svých návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Před
hlasováním k podání návrhů byl dán prostor. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje zvolit předsedu finančního výboru
Karla Hlinku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
c) volba předsedy výboru kontrolního výboru
Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Irenu Červenkovou. Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podání svých návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Před hlasováním k podání návrhů byl dán prostor. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje zvolit předsedu kontrolního výboru

Irenu Červenkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

d) volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do finančního výboru tyto členy Bc. Kateřinu Novotnou a Jana
Urbana. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání svých návrhů na funkci členů
finančního výboru. Před hlasováním k podání návrhů byl dán prostor. Žádný jiný návrh nebyl
podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje zvolit a Bc. Kateřinu Novotnou a
Jana Urbana jakožto členy finančního výboru
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do kontrolního výboru tyto členy Pavla Ocelíka a Jiřího Ocelíka.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání svých návrhů na funkci členů kontrolního
výboru. Před hlasováním k podání návrhů byl dán prostor. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje zvolit Pavla Ocelíka a Jirka Ocelíka
jakožto členy kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Předsedající navrhl odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích) takto:
Starosta: 12 888 Kč
Místostarosta: 2500 Kč
Zastupitelstvo: 500 Kč

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání svých návrhů na odměny za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích). Před hlasováním byl dán prostor k
podání návrhů. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Životice navrhuje odměny za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) takto:
Starosta: 12 888 Kč
Místostarosta: 2500 Kč
Zastupitelstvo: 500 Kč

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

6. Diskuse
(Dotazy, sdělení, informace a připomínky)
Karel Hlinka-Poděkoval občanům a zastupitelům-současným i minulým za práci, kterou
odváděli pro obec.
Ing. Jaroslav Batysta-Poděkoval za práci, kterou odvedl bývalý starosta Karel Hlinka pro
obec. V závěru své řeči s odůvodněním rezignoval na post zastupitele obce Životice. Svou
rezignaci předal písemně do rukou pana Jiřího Kočího- nového starosty obce Životice. Na
základě rezignace pana Ing. Jaroslava Batysty nastupuje do zastupitelstva obce řádný
náhradník, který byl uveden na kandidátní listině, jako náhradník, a to pan Jiří Ocelík.
Pan Jiří Ocelík místo zastupitele přijal a stává se tak řádným členem zastupitelstva obce
Životice.
Bc. Kateřina Novotná-poděkovala bývalému starostovi obce panu Karlu Hlinkovi za práci
pro obec, kterou odvedl v minulých letech. Pronesla omluvu paní Haně Kůsové, za chybné
uvedení jejího jména v zápisu z minulého zasedáni obce. Požádala občany a hosty pro
příští zápisy ze zastupitelstev, aby pro předcházení chyb u svých dotazů a sdělení uváděli
svá jména, v případě neuvedení jména bude jejich dotaz zanesen do zápisu ze zasedání
pod označením občan/občanka/host.
Renáta Burdová-Přednesla žádost o správnou formulaci v zápisu ze zasedání, konktrétně
v bodě diskuse. Uvádět, zda se jedná o dotaz, sdělení, připomínku, žádost. Paní Bc.
Kateřina Novotná-zapisovatelka žádost přijala a v příštích zápisech již bude tato
formulace používána.

Přednesla sdělení ohledně znění zákona o možnosti obsluhování zahradního traktůrku,
konktrétně paní Burdová uvedla věkovou hranici pro řízení a typ řidičského oprávnění.
Zastupitelstvo obce toto sdělení přijalo, jako doplňující informace pro budoucí výběr
osoby, která bude traktůrek obsluhovat.
Přednesla výtku k obcí zakoupenému traktůrku, dle návodu k obsluze není traktůrek
určený veřejných ploch a pohybu na veřejných komunikacích. Zastupitelstvo obce toto
sdělení přijalo. Tento fakt, na který paní Burdová upozornila bude zastupitelstvo probírat
s osobami, které byli v minulosti pověřeni výběrem a koupí zahradního traktůrku pro
obec.
Hana Kůsová- Přednesla prosbu o důkladnou kontrolu zápisu ze zasedání zastupitelstva
a správnou formulaci diskuse v zápisu zasedání. Zastupitelstvo obce prosbu přijalo a
sjedná nápravu.

V Životicích dne 15. 10. 2022

Starosta obce-Jiří Kočí

Zapisovatelka zápisu – Bc. Kateřina Novotná

Ověřovatelé zápisu - Irena Červenková
-Jan Urban

Vyvěšeno dne: 21.10 2022

Sejmuto dne:

