Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice
konaného 30. 10. 2018 v KD Mikulčice
Bod č. 1 Zahájení
Dosavadní starosta obce Ing. Jan Vlašic (dále jen ,,předsedající“) zahájil ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Mikulčice (dále jen zastupitelstvo obce, resp. jen ZO) v 18:04 hodin a
všechny přítomné přivítal.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
19.10.2018 a žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Mikulčice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Konstatoval, že je přítomno
všech 15 členů zastupitelstva obce, tzn. nadpoloviční většina všech zastupitelů. Zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Ing. Zdeněk Bařina, Mgr. Michal Bešta, Ladislav Bohunský, Jaroslav Bolfík,
Ing. Josef Dvořáček, Ing. Bc. Josef Dvořáček, Luděk Hanáček, Mgr. Vít Hubačka,
JUDr. Jaromír Josef, Mgr. Ing. Milan Kurka, Ing. Petr Marada, Marta Otáhalová,
Bronislav Šimčík, Ing. Jan Vlašic, Martina Výmolová.
presentace - Příloha č. 1. Zápis hlasování: - /pro, proti, zdržel se/

Bod č. 2 Složení slibů nových zastupitelů obce
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. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném 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 Mikulčice a jejích 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 - příloha č. 2.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Předsedající všem
zastupitelům poblahopřál a popřál mnoho zdaru při vedení a projednávání obecních
záležitostí.

Bod č. 3 Procesní náležitosti (určení osob ke kontrole usnesení, ověřovatelů zápisu,
zapisovatele)
Za ověřovatele dnešního zápisu navrhl Martinu Výmolovou a Ing. Bc. Josefa Dvořáčka.
Zeptal se zastupitelů na další návrhy - nebyly. Požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: 14,0,1 - zdržela se Výmolová
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Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schvaluje Martinu Výmolovou a Ing. Bc. Josefa Dvořáčka za ověřovatele
dnešního zápisu. /14,0,1/
Předsedající stanovil paní Petru Matochovou zapisovatelkou jednání zastupitelstva.

Bod č. 4 Schválení programu
Předsedající navrhl řídit se dosavadním jednacím řádem zastupitelstva. Poté předložil návrh
programu - příloha č. 3 na dnešní zasedání. Předsedající vyzval k dalšímu doplnění nebo
upřesnění zastupitele i občany. Žádné návrhy nebyly.
Požádal zastupitele o hlasování schválení programu dnešního zasedání.
Hlasování: 15,0,0
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání. /15,0,0/

Bod č. 5 Volba starosty a místostarosty
5.1. Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu tak jak je tomu
doposud. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Hlasování: 15,0,0,
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo určuje volbu jednoho místostarosty obce. /15,0,0/
5.2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byly vykonávané jako
uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Dále se zeptal zastupitelů na další návrhy nebo
doplnění – nebyly. Následně požádal zastupitele o hlasování.
Hlasování: 15,0,0,
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou zvolení
členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. /15,0,0/
5.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající přítomné informoval o možnosti volby starosty a místostarosty. Jedná se
o veřejné nebo tajné hlasování. Navrhl hlasovat veřejně tak, aby i občané byli obeznámeni
s hlasováním. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: 15,0,0,
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty, kdy tyto volby se
budou řídit platným Jednacím řádem schváleným předcházejícím ZO. /15,0,0/
5.4. Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva Zdeněk Bařina navrhl zvolit do funkce starosty paní Martu Otáhalovou. Žádné
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další návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Pan Možnar se vyjádřil, že s návrhem nesouhlasí a zpochybňuje
kompetenci ke zvolení paní Otáhalové jako starostky.
Hlasování: 14,0,1 - zdržela se Marta Otáhalová
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo volí starostkou obce Mikulčice paní Martu Otáhalovou. /14,0,1/
Dosavadní starosta pogratuloval nově zvolené starostce a následně jí předal vedení zasedání
zastupitelstva. Ta poděkovala za projevenou důvěru a sdělila, že bude funkci starostky
vykonávat svědomitě, dle svého nejlepšího přesvědčení.
5.5. Volba místostarosty
Nově zvolená starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy:
1)
Členka
zastupitelstva
Martina
Výmolová
navrhla
zvolit
do
funkce
místostarosty Jana Vlašice
2) Člen zastupitelstva Ing. Bc. Josef Dvořáček navrhl zvolit do funkce místostarosty
Ing. Josefa Dvořáčka.
3) Člen zastupitelstva Ladislav Bohunský navrhl zvolit do funkce místostarosty
Ing. Bc. Josefa Dvořáčka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dále starostka připomněla, že dle jednacího řádu se vždy hlasuje o posledním předloženém
návrhu. Proto požádala zastupitele o hlasování návrhu zvolit Ing. Bc. Josefa Dvořáčka
místostarostou obce.
Hlasování: 4,5,6 - usnesení nepřijato
- pro - Ing. Dvořáček, Ing. Bc. Dvořáček, Kurka, Bohunský
- proti – Marada, Josef, Bařina, Bešta, Otáhalová
Usnesení nebylo přijato, a proto požádala starostka o hlasování dalšího návrhu zvolit
místostarostou Ing. Josefa Dvořáčka
Hlasování: 4,2,9 - usnesení nepřijato
- pro - Ing. Bc. Dvořáček, Kurka, Bohunský, Marada
- proti – Vlašic, Otáhalová
Usnesení nebylo přijato, a proto požádala starostka o hlasování návrhu zvolit místostarostou
Jana Vlašice.
Hlasování: 9,4,2
- proti - Ing. Bc. Dvořáček, Kurka, Bohunský, Marada
- zdržel se – Vlašic, Ing. Dvořáček.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Mikulčice Ing. Jana Vlašice. /9,4,2/

Bod č. 6 Volba členů rady obce
Starostka uvedla, že dle zákona o obcích je rada obce pětičlenná a tvoří ji starosta,
místostarosta a další tři členové, které musí zvolit zastupitelstvo obce. Vyzvala členy
zastupitelstva k podávání návrhů na funkci radního. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Zdeněk Bařina navrhl zvolit do funkce radního pana Michala Beštu.
Žádné další návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Hlasování: 13,0,2
Usnesení č. 8
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Zastupitelstvo volí členem rady obce Mikulčice Mgr. Michala Beštu. /13,0,2/
Starostka požádala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci dalšího radního. Byly
podány následující návrhy:
1) Člen zastupitelstva Zdeněk Bařina navrhl zvolit do funkce radního pana Petra Maradu.
2) Člen zastupitelstva Ing. Bc. Josef Dvořáček navrhl zvolit do funkce radního pana Milana
Kurku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Dvořáček sdělil přítomným, že rada obce je důležitý orgán obce a dle jeho názoru má mít
strana Nový směr zastoupení maximálně 2 pozic radního. Poté starostka požádala zastupitele
o hlasování návrhu zvolit radním obce pana Milana Kurku.
Hlasování: 6,0,9 - usnesení nepřijato
- pro - Ing. Dvořáček, Ing. Bc. Dvořáček, Bohunský, Šimčík, Hanáček, Výmolová
Usnesení nebylo přijato, a proto požádala starostka o hlasování návrhu zvolit radním obce
pana Petra Maradu.
Hlasování: 8,2,5
proti - Ing. Dvořáček, Ing. Bc. Dvořáček.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo volí členem rady obce Mikulčice Ing. Petra Maradu. /8,2,5/
Starostka požádala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci dalšího radního. Byly
podány následující návrhy:
1) Člen zastupitelstva Milan Kurka navrhl zvolit do funkce radního Ing. Bc. Josefa Dvořáčka.
2) Člen zastupitelstva Petr Marada navrhl zvolit do funkce radního pana Milana Kurku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté požádala zastupitele o hlasování návrhu zvolit radním obce pana Milana Kurku.
Hlasování: /6,0,9/ - usnesení nepřijato
- pro - Marada, Vlašic, Šimčík, Hanáček, Josef, Výmolová
Usnesení nebylo přijato, a proto požádala starostka o hlasování návrhu zvolit radním obce
pana Ing. Bc. Josefa Dvořáčka.
Hlasování: 11,0,4
zdrželi se – Marada, Šimčík, Josef, Hanáček
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo volí členem rady obce Mikulčice Ing. Bc. Josefa Dvořáčka. /11,0,4/

Bod č. 7 Zřízení finančního a kontrolního výboru
7.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího 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 tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Dále se zeptala zastupitelů na další návrhy nebo
doplnění – nebyly. Následně požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: 15,0,0,
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Usnesení č. 11
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné
(předseda + dva členové). /15,0,0/
7.2. Volba předsedy finančního výboru
Starostka požádala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
1) Člen zastupitelstva Michal Bešta navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana
Zdeňka Bařinu.
2) Člen zastupitelstva Ing. Bc. Josef Dvořáček navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru pana Josefa Dvořáčka ml.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté starostka požádala zastupitele o hlasování návrhu zvolit předsedou finančního výboru
Ing. Josefa Dvořáčka.
Hlasování: 3,0,12 - usnesení nepřijato
- pro - Bohunský, Kurka, Ing. Bc. Dvořáček.
Usnesení nebylo přijato, a proto požádala starostka o hlasování návrhu zvolit předsedou
finančního výboru pana Zdeňka Bařinu.
Hlasování: 10,1,4
proti - Ing. Bc. Dvořáček
zdrželi se – Bohunský, Kurka, Ing. Dvořáček, Bařina
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Ing. Zdeňka Bařinu. /10,1,4/
7.3. Volba předsedy kontrolního výboru
Starostka požádala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Člen zastupitelstva Ladislav Bohunský navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Milana Kurku. Další návrhy podané nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté starostka požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: 12,0,3
zdrželi se – Šimčík, Bolfík, Kurka
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru pana Milana Kurku. /12,0,3/
7.4. Volba členů finančního výboru
Starostka požádala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena finančního výboru.
Člen zastupitelstva Ing. Bc. Josef Dvořáček navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru
Ing. Josefa Dvořáčka. Další návrhy podané nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté starostka požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: 14,0,1 - zdržel se Ing. Dvořáček.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo volí členem finančního výboru Ing. Josefa Dvořáčka. /14,0,1/
Starostka vyzvala zastupitele k podání dalších návrhů na funkci člena finančního výboru.
Člen zastupitelstva Jan Vlašic navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru Martinu
Výmolovou. Další návrhy podané nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté starostka požádala zastupitele o hlasování.
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Hlasování: 14,0,1 - zdržela se Výmolová
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo volí členem finančního výboru paní Martinu Výmolovou. /14,0,1/
7.5. Volba členů kontrolního výboru
Starostka požádala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena kontrolního
výboru.
Člen zastupitelstva Michal Bešta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana
Jaroslava Bolfíka. Další návrhy podané nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté starostka požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování:14,0,1 - zdržel se Bolfík
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru pana Jaroslava Bolfíka. /14,0,1/
Starostka vyzvala zastupitele k podání dalších návrhů na funkci člena kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
1) Člen zastupitelstva Jan Vlašic navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru pana
Bronislav Šimčíka.
2) Člen zastupitelstva Ing. Bc. Josef Dvořáček navrhl zvolit do funkce člena kontrolního
výboru pana Ladislava Bohunského.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Poté starostka požádala zastupitele o hlasování návrhu zvolit členem kontrolního výboru pana
Ladislava Bohunského.
Hlasování: 3,0,12 - usnesení nepřijato
- pro - Kurka, Dvořáček st., Dvořáček ml.
Usnesení nebylo přijato, a proto požádala starostka o hlasování návrhu zvolit členem
kontrolního výboru pana Bronislava Šimčíka.
Hlasování: 12,0,3 zdrželi se – Bohunský, Ing. Dvořáček, Šimčík
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo volí členem kontrolního výboru pana Bronislava Šimčíka. /12,0,3/

Bod č. 8 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce a členů výborů a komisí obce
Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 84 odst.
2 písm. n) o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna od 1. 11. 2018, a to v následující výši:
člen zastupitelstva 420,- Kč
člen finančního a kontrolního výboru 980,- Kč
předseda finančního a kontrolního výboru 1 250,- Kč
předseda přestupkové komise 1 800,- Kč
člen rady 2 070,- Kč
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné jiné návrhy. Přistoupilo se
k hlasování.
Hlasování: 15,0,0
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Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce stanovuje od 1. 11. 2018 měsíční výši odměny neuvolněným členům
zastupitelstva. Člen zastupitelstva 420,- Kč, člen finančního a kontrolního výboru 980,- Kč,
předseda finančního a kontrolního výboru 1 250,- Kč, předseda přestupkové komise 1 800,Kč, člen rady 2 070,- Kč. /15,0,0/

Bod č. 9 Různé
Následovaly dotazy zastupitelů a občanů:
- pan Kurka poděkoval voličům za hlasy a ujistil veřejnost, že udělají vše pro to, aby obec
vzkvétala.
- pan Dvořáček J. poblahopřál nově zvolené starostce a požádal ji o výčet projektů, které by
chtěla ve svém volebním období zrealizovat.
Starostka poděkovala a seznámila veřejnost se svou vizí vedení obce. Uvedla, že v současné
době je rozjednáno mnoho projektů a zaměří se na úspěšné dokončení veškerých možných. Je
podána žádost o stavební povolení na rekonstrukci budovy Špitálku na denní stacionář pro
seniory a stavbu chodníku u stavebnin ŠP Rakostav. Vyřizují se stanoviska dotčených orgánů
pro stavby nového chodníků v ulici K Boří a zbudování inženýrských sítí pro novou výstavbu
Podbřežník II. Bylo požádáno o dotaci na výměnu světel stávajícího veřejného osvětlení a je
objednáno vypracování projektové dokumentace na vybudování pracovního zázemí pro
zaměstnance obce a garáží ve dvoře obecního úřadu. Nejpřednější je vyřešení otázky dodávky
pitné vody do obce. Uvedla také, že chod úřadu by se měl zprofesionálnit a zefektivnit.
Následně požádala zastupitele o spolupráci při inventarizaci majetku obce a při sestavování
rozpočtu obce na rok 2019. Požádala pana Vlašice o seznámení s postupem řešení obnovy
dodávky pitné vody v uplynulém období. Pan Vlašic vysvětlil, jaké zkoušky byly na
stávajících vrtech provedeny a s jakými úřady o obnovení vlastních zdrojů pitné vody jednal.
- pan Kurka sdělil, že v posledních 4 letech se pro obnovu dodávky vody z vlastních zdrojů
nic neudělalo. Voda, kterou nyní odebíráme, není vůbec kvalitní a apeluje na zaměření se na
otázku pořízení vlastního zdroje vody a také přislíbil, že v této věci udělá maximum.
- paní Strnadová řekla, že dle jejího názoru se ve vedení obce zase tak moc nezmění a je
otázkou, zda bude vedení mít síly na zdárné splnění zásadních potřeb obce, které následně
uvedla.
- pan Bešta poděkoval za veškeré hlasy, které strana Nový směr dostala a těší na spolupráci
s novými zastupiteli
- pan Glos uvedl, že volební programy stran by se měly uschovat, aby se za další 4 roky
vidělo, jaké projekty se podařilo zrealizovat. Dále řekl, že si myslí, že výstavba stacionáře pro
seniory není v místě, kde se o ní uvažuje vhodná. Připomněl, že například propojení naší obce
na silnici 55 bylo již v koncepci před 30 lety a do dnešního dne realizace není. Místostarosta
reagoval a přítomným sdělil, že napojení na silnici 55 je stále v záměrech rozvoje
Jihomoravského kraje.
- pan Marada reagoval na paní Strnadovou. Sdělil, že obec nemá suplovat podnikatelskou
činnost a nahrazovat tak neschopnost místních podnikatelů. Dále reagoval na pana Glose.
Uvedl, že obec v minulosti nekoupila areál dolu Mír, ale s tím již musí stávající zastupitelstvo
pracovat. Výstavba obce je limitována z jedné strany záplavovým územím a z druhé strany
tratí a poddolovaným územím. Je třeba se dívat dopředu a věří, že bude líp.
- pan Kurka uvedl, že nové vedení přebírá obec ve skvělé finanční kondici, obec má mnoho
peněz na účtu a je podinvestovaná. Vyzývá k investování obce.
- pan Bartoník zareagoval na paní Strnadovou a její výtku ohledně fungování pošty v obci.
Uvedl, že byli oslovení vedením České pošty o převzetí poštovních služeb. Uvedl, že v plánu
pošty do roku 2020 je zbavit se všech jednopřepážkových provozoven. Sdělil, že pokud by
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služby neprovozovali oni, tak by pošta pobočku v obci zrušila. Pan Vlašic reagoval a uvedl,
že to ovšem není jisté. Rada obce nabídku od ČP dostala také a usnesla se, že za navržených
podmínek provoz pošty obec nepřebere. Obec chtěla vyčkat na další kroky ČP a nastavení
lepších podmínek pro obec.
Starostka se dotázala na další dotazy z řad občanů i zastupitelů. Žádné nebyly.

Bod č. 10. Závěr
Na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům i občanům za účast, rozloučila se
a ukončila zastupitelstvo obce.
Ukončení ve 20:15 hodin.

Seznam příloh:
1.
Prezenční listina
2.
Podpisový arch ke složení slibu zastupitele
3.
Program zasedání

strana v zápise:
1
1
2

Marta Otáhalová
starostka obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Bc. Josef Dvořáček

………………………………….

Martina Výmolová

………………………………….
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USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mikulčice konaného
30. 10. 2018
Zastupitelstvo:
hlasování: /pro,proti,zdržel se/
1.
schvaluje Martinu Výmolovou a Ing. Bc. Josefa Dvořáčka za ověřovatele dnešního
zápisu. /14,0,1/
2.
schvaluje program dnešního zasedání. /15,0,0/
3.
určuje volbu jednoho místostarosty obce. /15,0,0/
4.
určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou zvolení členové
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. /15,0,0/
5.
schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty, kdy tyto volby se budou řídit
platným jednacím řádem schváleným předcházejícím zastupitelstvem obce. /15,0,0/
6.
volí starostkou obce Mikulčice paní Martu Otáhalovou. /14,0,1/
7.
volí místostarostou obce Mikulčice Ing. Jana Vlašice. /9,4,2/
8.
volí členem rady obce Mikulčice Mgr. Michala Beštu. /13,0,2/
9.
volí členem rady obce Mikulčice Ing. Petra Maradu. /8,2,5/
10.
volí členem rady obce Mikulčice Ing. Bc. Josefa Dvořáčka. /11,0,4/
11.
zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné (předseda + dva
členové). /15,0,0/
12.
volí předsedou finančního výboru Ing. Zdeňka Bařinu. /10,1,4/
13.
volí předsedou kontrolního výboru Ing. Milana Kurku. /12,0,3/
14.
volí členem finančního výboru Ing. Josefa Dvořáčka. /14,0,1/
15.
volí členem finančního výboru paní Martinu Výmolovou. /14,0,1/
16.
volí členem kontrolního výboru pana Jaroslava Bolfíka. /14,0,1/
17.
volí členem kontrolního výboru pana Bronislava Šimčíka. /12,0,3/
18.
stanovuje od 1. 11. 2018 měsíční výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
Člen zastupitelstva 420,- Kč, člen finančního a kontrolního výboru 980,- Kč, předseda
finančního a kontrolního výboru 1 250,- Kč, předseda přestupkové komise 1 800,-Kč,
člen rady 2 070,- Kč. /15,0,0/

Marta Otáhalová
starostka obce

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Bc. Josef Dvořáček

………………………………….

Martina Výmolová

………………………………….
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