
O b e c   O T M A R O V
Otmarov 56, 664 57 p. Měnín, okres Brno-venkov

tel./fax 547229360, tel. 721229623, e-mail: otmarov.obec@seznam.cz
IČO: 00488259, bank. spojení KB Brno-venkov 12327641/0100

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otmarov
konaného dne 19.10.2022 v 18:00 hodin v sále společenského domu

v Otmarově.

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo  obce  Otmarov  schvaluje  jako  ověřovatele  zápisu  pana  Tomáše
Koláčka a pana Romana Židlického, zapisovatelem paní Petru Brabcovou.

Výsledek hlasování:   7 Pro                            0 Proti                             0 Zdrželi se

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty 
a) určení počtu místostarostů, (hlasování aklamací)
b) určení způsobu vykonávání funkcí - uvolněný (á), neuvolněný (á)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty (tajná / veřejná)
d) ustanovení volební a návrhové komise 
e) volba starosty 
f) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) určení způsobu volby výborů.
c) volba předsedy finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru

  
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

zastupitelstva 

Obj100
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6) Pravomoci starosty při provádění RO 

7) Používání soukromého vozidla pro pracovní cesty starosty

8) Jednací řád Zastupitelstva obce Otmarov

9) Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN a.s.

10) Různé 

Výsledek hlasování:   7 Pro                       0 Proti                                 0 Zdrželi se

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje,  že pro volební období 2022 – 2026 bude
jeden místostarosta.

Výsledek hlasování:   7 Pro                      0 Proti                                 0 Zdrželi se

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo  obce  Otmarov  schvaluje,  aby  funkce  starosty  byla  neuvolněná  a
funkce místostarosty uvolněná.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty,
dle postupu, který uvedl předsedající.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje za členy návrhové a volební komise pana 
Josefa Koláčka, pana Josefa Šabackého a paní Kateřinu Florianovou.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 6 bylo schváleno.



Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje do funkce neuvolněného starosty obce 
Otmarov pana Václava Gregoroviče.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje do funkce uvolněného místostarosty obce 
Otmarov paní Petru Brabcovou.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru, kdy
každý z těchto výborů bude mít tři členy. 

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje veřejnou volbu předsedů a členů výborů.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana
Tomáše Koláčka.

Výsledek hlasování:   6 Pro    0 Proti    1 Zdrželi se

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru paní 
Danu Grolichovou.



Výsledek hlasování:   6 Pro    0 Proti    1 Zdrželi se

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Návrh usnesení: č. 13:
Zastupitelstvo obce Otmarov schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst.  2 písm. n)
zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. NV č. 338/2019, měsíční odměnu
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši:

*odměna neuvolněného starosty – odměna je vypočtena dle NV č.338/2019 do výše
0,6 násobku měsíční odměny uvolněného starosty a to na částku: 28.946,- Kč

 *odměna  ostatních  neuvolněných  členů  zastupitelstva  budou  stanoveny  podle
tabulky NV č.338/2019 a násl. a to takto:

Předseda výboru finančního: 900,- Kč
Předseda výboru kontrolního: 900,- Kč
člen výboru finančního: 500,- Kč
člen výboru kontrolního: 500,- Kč
Odměny budou vypláceny od 1.11.2022.

Výsledek hlasování:       7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: č. 14:
Zastupitelstvo  obce  Otmarov  schvaluje  rozsah  pravomocí  starosty  provádět
rozpočtová opatření  a  změny rozpočtu  v  plném rozsahu a  bez omezení  po  celé
volební  období  a  vyhrazuje  si  právo,  aby  následně  na  nejbližším  zasedání  bylo
zastupitelstvo o těchto změnách informováno (příloha č. 4)

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje používání soukromého osobního automobilu pro 
pracovní cesty starosty.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 15 bylo schváleno.



Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  jednací  řád  Zastupitelstva  obce  Otmarov  v
předloženém znění.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  návrh  smlouvy  o  zřízení  služebnosti  a  pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:   7 Pro    0 Proti    0 Zdrželi se

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

V Otmarově 19.10.2022

______________________________ _________________________           
Petra Brabcová, v. r. Václav Gregorovič, v. r.
   místostarostka starosta


