USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
PĚNČÍN, KONANÉHO DNE 24. 10. 2022 V KD PĚNČÍN
Usnesení č. 1
6/0/3
Zastupitelstvo obce Pěnčín určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Švancarovou a Lenku Horákovou a
zapisovatelem Elišku Glosovou.
Usnesení č. 2
9/0/0
Zastupitelstvo obce Pěnčín schvaluje program ustavujícího zasedání:
I)Volba starosty a místostarosty
 určení počtu místostarostů
 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění (§71 odst. 1
písm. a/ zákona o obcích)
 určení způsobu volby starosty a místostarosty
 volba starosty
 volba místostarosty
II)Zřízení finančního a kontrolního výboru
 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 volba předsedy finančního výboru
 volba předsedy kontrolního výboru
 volba členů finančního výboru
 volba členů kontrolního výboru
III)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.
2 zákona o obcích)
IV)Plán inventur a inventarizační komise
V) Střednědobý rozpočtový výhled na období 2023-2026
VI) Stanovení kompetencí starosty
VII) Jmenování člena školské rady
VIII) Určení člena zastupitelstva pro pořizování územního plánu obce
IX) Diskuse, usnesení, závěr
Usnesení č. 3
9/0/0
Zastupitelstvo obce Pěnčín schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. 4
9/0/0
Zastupitelstvo obce Pěnčín v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
Pro funkci místostarosty bude tato funkce dále vedena jako neuvolněná.
Usnesení č. 5
9/0/0
Zastupitelstvo obce Pěnčín schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím.
Usnesení č. 6
8/0/1
Zastupitelstvo obce Pěnčín volí starostu Ing. Karla Bičíka.
Usnesení č. 7
8/0/1
Zastupitelstvo obce Pěnčín volí místostarostu Ing. Ivo Kozderku.
Usnesení č. 8
9/0/0
Zastupitelstvo obce Pěnčín zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 9
8/0/1
Zastupitelstvo obce Pěnčín volí předsedu finančního výboru Lenku Horákovou.
Usnesení č. 10
8/0/1
Zastupitelstvo obce Pěnčín volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Plívu.

Usnesení č 11
9/0/0
1)Zastupitelstvo obce Pěnčín v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Místostarosta
11 627,-Kč
Předseda výboru
1 533,-Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí
610,-Kč
2)Zastupitelstvo obce Pěnčín v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jako součet tří odměn stanovených pro jednotlivé funkce,
upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích [člen rad, předseda výboru nebo komise, člen výboru
nebo komise].
3)Zastupitelstvo obce Pěnčín v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
ode dne přejetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena
komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Usnesení č. 12
9/0/0
ZO schvaluje inventarizační komisi a plán inventur na rok 2022.
Členové inventarizační komise Ing. Stanislav Šilhán, Pavel Kozderka, Ing. Karel Bičík
Předseda inventarizační komise Kateřina Švancarová
Usnesení č. 13
9/0/0
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023-2026.
Usnesení č. 14
9/0/0
ZO stanovuje kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
Do výše 100 000,-Kč U jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nezvyšují celkový rozpočet výdajů. Rozpočtové změny v částkách
vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit rizika z neprovedené
úhrady
c) úhrad pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaje musí být
realizovány, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování
spotřeby energií,….)
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každé rozpočtové změně provedené v kompetenci starosty na
nejbližším veřejném zasedání ZO konaném po schválení rozpočtové změny starostou a jejího
stručného odůvodnění.
Usnesení č. 15
8/0/1
ZO jmenuje dle § 129 odst. 1 bodu e) zákona č. 561/2004 Sb. zastupitelku p. Kateřinu Švancarovou
členem školské rady ZŠ a MŠ Pěnčín.
Usnesení č. 16
8/0/1
ZO schvaluje Ing. Stanislava Šéfra jako určeného zastupitele pro pořizování a změny územně
plánovací dokumentace obce Pěnčín pro celé volební období 2022-2026.
Diskuse: Pan Ing. Jaroslav Šáral, doplnil informace k pořizování územního plánu obce.

