
 

 Zápis z ustavující schůze obecního zastupitelstva obce Katov 

ze dne 5.11.2014 

 
Místo konání: zasedací místnost obecníhho úřadu 

 

 

 

Přítomní členové OZ :  Ing. Jan Vyhlídka, Jaroslava Švejdová, Milan Přibyl, Karel Mleziva,                                                                          

                                              Michal Junek, Marcela Dvořáková 

 

 

 

 

Program :  

 

1. Zahájení – zpráva o výsledku voleb. 

2. Složení slibu zvolených zastupitelů. 

3. Schválení programu schůze. 

4. Jmenování zapisovatele a ověřovatelú zápisu. 

5. Volba volební a návrhové komise. 

6. Schválení jednacího a volebního řádu. 

7. Volba starosty. 

8. Volba místostarosty a předsedů výborů. 

9. Diskuse. 

10. Usnesení. 

11. Závěr. 

   

 

 

 

 

1. Jednání zahájil v 19.35 hod. předsedající - dosavadní starosta ing. Jan Vyhlídka. 

Přivítal občany a nově zvolené zastupitele, poděkoval za práci pro obec odstupujícím 

zastupitelům. Přítomné seznámil s výsledeky komunálních voleb v obci.                                          

2. Předsedající přečetl slib zastupitele a vyzval jmenovitě jednotlivé členy zastupitelstva 

k pronesení slova „slibuji“ a potvrzení jeho složení podpisem. Postupně složili slib 

všichni nově zvolení zastupitelé. Každámu zastupiteli bylo předáno „Osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce Katov“.                                                               

3. Předsedající oznámil přítomnost všech sedmi členů nově zvoleného zastupitelstva a 

tudíž je usnesení usnášeníschopné. Dále přečetl program jednání a požádal zastupitele 

o jeho schválení. Program byl jednomyslně schválen. 

4. Předsedající navrhl zapisovatelem Marcelu Dvořákovou a ověřovatele zápisu – 

Jaroslavu Švejdovou a Karla Mlezivu.Tito byli jednohlasně schváleni.Pro – 7 hlasů 

5. Předsedající navrhl členy volební a návrhové komise : předseda - ing. Milan Přibyl, 

členové - František Semrád a Michal Junek. 

6. Dále vyzval předsedající zastupitele k připomínkám k jednacímu řádu, který každý 

obdržel v předstihu k posouzení. Jelikož nebylo připomínek, jednací řád byl 

jednomyslně schválen. Jelikož jednací řád neobsahuje řád volební, byl přednesen 

návrh volebního řádu a tento byl též bez připomínek schválen.Následovalo hlasování o 

způsobu volby – jednomyslně schválena volba veřejná. 



7. Předsedající oznámil přítomnost všech sedmi zastupitelů a tudíž je možné provést 

volby: 

 předseda volební a návrhové komise vyzval přítomné zastupitele, aby 

během pětiminutové přestávky podali návrh na funkci neuvolněného 

starostu 

 po této přestávce předseda volební a návrhové komise oznámil, že 

obdržel jediný návrh na starostu a to Ing. Jana Vyhlídku, dále se 

dotázal, zda má ještě někdo jiný návrh. Jelikož jiný návrh nebyl, otázal 

se navrženého, zda s kandidaturou souhlasí a po souhlasu nechal 

hlasovat. Výsledek hlasování – 6 pro, 1 se zdržel 

                                           Starostou byl zvolen Ing. Jan Vyhlídka    
 

 

 

 

      8.   Volba místostarosty a předsedů výborů : 

                               

 Předseda volební a návrhové komise vyzval zastupitele, aby  podali 

návrh na funkci neuvolněného místostarosty. Po krátké přestávce 

oznámil, že obdržel jediný návrh - Marcelu Dvořákovou. Po otázce, 

zda má někdo ještě jiný návrh – jiný návrh nebyl, nechal hlasovat. 

Výsledek hlasování : 6 pro, 1 se zdržel 

                                    Místostarostkou byla zvolena Marcela Dvořáková 
 

 na předsedu kontrolního výboru byl navržen a zvolen                             

Ing. Milan Přibyl -  hlasování : 6 pro, 1 se zdržel 

 na předsedu finančního výboru navržena a schválena Jaroslava 

Švejdová  - hlasování : 6 pro, 1 se zdržel 
 

 

 

 

 

     9.   Diskuse 
 

 starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1 – 6 

 starosta požádal zastupitele o souhlas na změnu formulace bodu č.1 usnesení OZ 

zápisu č.3/2014 z 11.6.2014, kde byla projednána a schválena účetní uzávěrka za rok 

2013 a tato skutečnost se nedostala do zápisu 

 starosta jmenoval inventurní komisi na roční inventarizaci majetu ve složení : 

František Semrád – předseda, členové – Michal Junek, Marie Dvořáková 
 

 

 

             
                 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Usnesení z ustavující schůze obecního zastupitelstva obce Katov ze dne 5.11.2014 : 

 

I.  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

     a)výsledky voleb do obecního zastupitelstva Katov konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 

 

II. Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

     a) zapisovatele a ověřovatele zápisu 

     b) program jednání schůze obecního zastupitelstva 

     c) jednací a volební řád obce Katov 

     d) složení volební a návrhové komise 

     c) měsiční odměny starosty, místostarosty a předsedů výború (příloha č.1) 

     d) inventarizační komisi dle návrhu      

      

III. Obecní zastupitelstvo volí : 

 

     a) starostu – Ing. Jana Vyhlídku 

     b) místostarostu – Marcelu Dvořákovou 

     c) předsedu finančního výboru – Jaroslavu Švejdovou 

     d) předsedu kontrolního výboru – Ing. Milana Přibyla 

      

 

IV. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

     a) rozpočtová opatření č.1 – 6 (viz příloha č.2) 

 

V.  Obecní zastupitelstvo opravuje bod č.1 usnesení zápisu č.3/2014 z 11.6.2014, který má  

      správně znít : 

      Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce Katov za rok 2013, závěrečný účet              

      obce Katov za rok 2013 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

 

Usnesení schváleno 7 hlasy 

 

10. Starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil ve 20.27 hod. 

 

 

 

Zapsala :      Marcela Dvořáková 

 

 

Ověřili  :      Jaroslava Švejdová 

 

 

                    Karel Mleziva  

 

                                                                                               Starosta obce 

                                                                                            Ing. Jan Vyhlídka 

 

 

 
 


