
Obec Kacákova Lhota, Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín, IČ 00578371
tel. 493 555 415, IČ 00578371, e-mail: kacakovalhota@seznam.cz

Zápis 1/2019 ze dne 30. 1. 2019

z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného v úřadovně OÚ od 19 hod.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Kacákova Lhota bylo zahájeno v 19:00 hodin místostarostou obce
Jaroslavem Řehákem, který přivítal všechny přítomné.

Přítomní  zastupitelé:  Jaroslav  Řehák,  Pavla  Drapáková,  Václav  Popek,  Jana  Vitíková,  Vlasta
Jandová, Ladislav Kroutil

Před  zahájením  zasedání  byla  uctěna  památka  náhle  zesnulého  starosty  Rudolfa  Pokorného
minutou ticha.

Předsedajícím mimořádného zasedání byl navržen Jaroslav Řehák (dále jako „předsedající”).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota volí  předsedajícího ustavujícího zasedání  Jaroslava
Řeháka.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/OZ1/2019 bylo schváleno.

Dle  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  zápisu)  je  přítomno  6  členů
zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů zastupitelstva) takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§92 odst. Zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli  zápisu Ladislava Kroutila a Václava Popka a zapisovatelem
Vlastu Jandovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota určuje ověřovateli zápisu Ladislava Kroutila a Václava
Popka a zapisovatelem Vlastu Jandovou.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/OZ1/2019 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající  seznámil  přítomné  s  návrhem program v  souladu  s  pozvánkou  předanou  členům
zastupitelstva  a  v  souladu  s  informací  zveřejněnou  na  úřední  desce.  Před  hlasováním  dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Byl vznesen následující návrh na doplnění:
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p.  Zvonková  navrhuje  doplnit,  na  základě  žádosti  ředitelky  Mateřské  školy,  program  o  návrh
poskytnutí mimořádné části finanční dotace pro MŠ Kacákova Lhota ve výši 30 000 Kč, aby nebyl
ohrožen provoz MŠ.
Předsedající navrhuje doplnit program o projednání odměňování a dohod neuvolněných zastupitelů
obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje následující program mimořádného veřejného
zasedaní:

1) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
b) volba starosty
c) volba místostarosty

2) odsouhlasení mimořádné dotace pro MŠ Kacákova Lhota
3) odměňování neuvolněných zastupitelů dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
4) dohody o provedení práce u neuvolněných zastupitelů a knihovnice
5) různé
6) diskuse, závěr

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/OZ1/2019 bylo schváleno.

1. Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Předsedající seznámil zastupitele s možností, že můžeme pokračovat v tomto volebním období
jako  šestičlenné  zastupitelstvo.  V tomto  případě  je  třeba  přistoupit  k volbě  starosty  a
místostarosty.  Předseda dále  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 návrhu na změnu způsobu
hlasování.  Zastupitelka Pavla Drapáková navrhla změnu způsobu hlasování na volbu tajnou.
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k
volbě místostarosty.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Kacákova  Lhota  schvaluje  návrh  zastupitelky  Drapákové,  aby  došlo
k tajné volbě starosty a místostarosty formou zakroužkování jednoho jména na seznamu
zastupitelů.

Pro: 4 Proti: 2 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/OZ1/2019 bylo schváleno.

 Volba volební komise

Předsedající  vyzval  zastupitele,  aby  se  přihlásili  2  kandidáti  do  volební  komise.  Přihlásili  se
zastupitelé Jana Vitíková a Ladislav Kroutil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota volí  do volební  komise zastupitele Janu Vitíkovou a
Ladislava Kroutila.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/OZ1/2019 bylo schváleno.

b) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k zahájení tajné volby kandidáta na funkci starosty.
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Tajným hlasováním byl,  po součtu všech hlasů volební  komisí,  zvolen na funkci starosty
Jaroslav Řehák.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota volí Jaroslava Řeháka do funkce starosty.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/OZ1/2019 bylo schváleno.

Starostou  obce  Kacákova  Lhota  byl  zvolen  Jaroslav  Řehák.  Poděkoval  zastupitelům  za
důvěru.

c) Volba místostarosty

Předsedající  vyzval  členy  zastupitelstva  k  zahájení  tajné  volby  kandidáta  na  funkci
místostarosty. Tajným hlasováním byla, po součtu všech hlasů volební komisí, zvolena do
funkce místostarosty Pavla Drapáková.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota volí do funkce místostarosty Pavlu Drapákovou.

Pro: 4 Proti: 1 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/OZ1/2019 bylo schváleno.

Místostarostou  obce  Kacákova  Lhota  byla  zvolena  Pavla  Drapáková.  Poděkovala
zastupitelům za důvěru.

2. Odsouhlasení mimořádné dotace pro MŠ Kacákova Lhota ve výši 30 000 Kč

Předsedající vysvětlil, že rozpočet na r. 2019 ještě není schválen resp. celková dotace pro MŠ a
přednesl  žádost  ředitelky MŠ, ve které žádá o mimořádnou část  finanční  dotace,  aby nebyl
ohrožen chod MŠ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota schvaluje mimořádnou finanční dotaci pro Mateřskou
školu Kacákova Lhota, pro zajištění provozu ve výši 30 000 Kč.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/OZ1/2019 bylo schváleno.

3. Odměňování neuvolněných zastupitelů dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 

Předsedající  navrhl,  aby neuvolněným členům zastupitelstva,  v souladu s novelou zákona č.
318/2017 Sb. a Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., byla navýšena odměna o 7% s účinností od 1.
února 2019. Odměna starosty ve výši 13 700 Kč a místostarosty ve výši 10 100 Kč zůstává
nezměněna. Odměna pro předsedu Kontrolního a Finančního výboru bude nově 1500 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s novelou zákona č. 318/2017 Sb. a Nařízení vlády č. 202/2018
Sb., souhlasí, aby měsíční odměny zastupitelů byly od 1. února navýšeny o 7 % na částku 1172
Kč. Odměna pro  předsedu  Kontrolního a  Finančního  výboru  bude  nově  1500  Kč.  Odměna
starosty bude ve výši 13 700 Kč a místostarosty ve výši 10 100 Kč.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
 Usnesení č. 9/OZ1/2019 bylo schváleno.
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Nově zvolená místostarostka Pavla Drapáková rezignuje na funkci předsedy kontrolního výboru.
Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu na předsedu kontrolního výboru. Předsedající
navrhl do funkce Václava Popka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kacákova Lhota volí předsedou kontrolního výboru Václava Popka.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/OZ1/2019 bylo schváleno.

4. Dohody o provedení práce u neuvolněných zastupitelů a pracovnice v knihovně

Předsedající navrhl, aby byly uzavřeny nové dohody o provedení práce s neuvolněnými členy
zastupitelstva Vlastou Jandovou a Janou Vitíkovou, pracovnicí v knihovně paní Knorovou a pro
rok 2019 pro zastupitele Ladislava Kroutila. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření  nových dohod s neuvolněnými  zastupiteli  Vlastou
Jandovou, Janou Vitíkovou, pro rok 2019 s Ladislavem Kroutilem a pracovnicí v knihovně
paní Knorovou. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.11/OZ1/2019 bylo schváleno.

5. Různé 

Místostarostka  Pavla  Drapáková  podotkla,  že  bude  nezbytné  zakoupení  nového  mobilního
telefonu s tarifem neomezené volání pro potřeby výkonu funkce starosty.
Nově zvolený starosta sdělil, že hodinová odměna u DPP při úpravě a údržbě obce bude 125,-

Kč.

6. Diskuse, závěr

Zastupitelka Vlasta Jandová připomíná, že je třeba dále řešit situaci kolem stížností občanů na
přejezd těžké zemědělské techniky k místnímu kravínu. Starosta (předsedající) navrhuje pozvat
vedení  Lužanské  zemědělské  a.s.  na  OÚ k diskuzi  nad  problematikou  s vytížeností  silnice.
Občan  Polák  komentuje  situaci  tak,  že  maximální  povolenou  rychlost  30km/h  téměř  nikdo
nepřekračuje. Těžší vozidla jezdí velmi pomalu. 

Předsedající ukončil zasedání ve 21:20.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 2. 2019 

Zapisovatel: V. Jandová

Ověřovatelé:  ……………………………dne……………………..

…………………………… dne……………………..

Starosta: ….. ………………………. dne……………………..
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Vyvěšeno (i elektronicky) ……………………………….

Sejmuto (i elektronicky)……………………………….

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Pozvánka na mimořádné zasedání OZ dne 30. 01. 2019
3) Zápis o průběhu voleb s výsledky
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