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Zápis č. 1 

 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 20.10.2022 od 18.00 hodin 

v Kulturním domě v Chanovicích. 

 

Program: 1. Zahájení 

                2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu 

                3. Ověření výsledků voleb 

                4. Složení slibu zvolených zastupitelů obce 

                5. Volba starosty  

                6. Volba místostarosty 

                7. Volba rady obce a stanovení odměn neuvolněným členům rady obce 

                8. Volba a projednání potřebných výborů zastupitelstva obce 

                9. Diskuse 

              10. Usnesení 

              11. Závěr  
 

Přítomni: Iveta Bechynská, Miloslav Burda, Petr Čotek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Jan 

Kestner, Václav Kubaň, Milan Matas, Ing. František Pavlovský, Ing. Antonín Raška, František Řepík, 

Ing. Oldřich Šebek, Adam Šuba, Petra Šubová, Jan Zíka. 

 

1.  Zahájení 

Ustavující zasedání bylo svoláno dne 11.10.2022 v souladu s ustanovením Zákona o obcích. Jednání 

zahájil Ing. František Pavlovský, nejstarší člen zastupitelstva obce. Návrh na schválení programu. 

S programem souhlasí všichni přítomní zastupitelé. 

Seznámil přítomné s výsledky komunálních voleb. Konstatoval, že je přítomno 15 zvolených členů 

zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné.  

 

2.  Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu 

- Způsob hlasování: Navrženo hlasovat veřejně – pro návrh hlasovalo 15 členů zastupitelstva obce. 

- Do návrhové komise navrženi: Ing. Antonín Raška, Ing. Pavel Hlaváč, Iveta Bechyňská. 

- Do mandátní komise navrženi: Václav Kubaň, Mgr. Marie Hlůžková, Ing. Oldřich Šebek. 

- Za ověřovatele zápisu navrženi: Adam Šuba, Miloslav Burda. 

S výše uvedenými čtyřmi body souhlasí všech 15 členů zastupitelstva obce. 
 

3. Ověření výsledků voleb  

Mandátní komise ověřila platnost voleb členů zastupitelstva kontrolou osvědčení o zvolení vydaného 

registračním úřadem.  

Zastupitelstvo obce podle výsledků voleb a ověření mandátní komisí schválilo platnost voleb nového 

patnáctičlenného zastupitelstva Obce Chanovice. 
 

4. Složení slibu zvolených zastupitelů obce 

Slib člena zastupitelstva přednesl Adam Šuba. Všichni zvolení přítomní zastupitelé složili slib 

pronesením slovy „slibuji“ a potvrdili svým podpisem jeho písemné znění. 
 

5. Volba starosty 

Do funkce starosty obce na volební období 2022 až 2026 byl navržen členy zastupitelstva Petr Čotek, 

jako uvolněný člen zastupitelstva. Návrh na schválení Petra Čotka do funkce starosty obce.  

Souhlasí 14 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.  

Zvolený starosta funkci přijal, poděkoval a ujal se řízení jednání. 
 

6. Volba místostarosty  

Do funkce neuvolněného místostarosty navrhuje zastupitelstvo Ing. Antonína Rašku. 
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Ing. Antonín Raška je s návrhem seznámen a s kandidaturou souhlasí. Souhlasí 14 zastupitelů, 1 se zdržel 

hlasování. 
 

7. Volba rady obce a stanovení odměn neuvolněným členům rady obce 

Zastupitelstvo obce stanovilo pětičlennou radu obce. Jejími členy se stávají starosta a místostarosta.  

Pro doplnění rady obce návrh na tyto členy: Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková a Václav Kubaň. 

Pro návrh za člena rady obce zvolit P. Hlaváče hlasovalo 14 členů zastupitelstva, 1 se zdržel hlasování. 

Pro návrh za člena rady obce zvolit M.Hlůžkovou hlasovalo 14 členů zastupitelstva, 1 se zdržel hlasování. 

Pro návrh za člena rady obce zvolit V. Kubaně hlasovalo 14 členů zastupitelstva, 1 se zdržel hlasování. 
 

Zastupitelstvo Obce Chanovice stanovuje neuvolněným členům rady obce za výkon funkce měsíční 

odměny v následujících částkách: místostarosta obce 8.300,- Kč, člen rady obce 1.250,- Kč, předseda 

výboru 950,- Kč, člen výboru 600,- Kč, zastupitel obce 300,- Kč.  

Odměny budou vypláceny od 20.10.2022. Souhlasí všech 15 členů zastupitelstva obce. 
 

8. Volba a projednání potřebných výborů zastupitelstva obce      

Návrh na předsedu kontrolního výboru: Miloslav Burda. Souhlasí 14 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. 

Návrh na předsedu finančního výboru: Ing. Oldřich Šebek. Souhlasí 14 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. 

- M. Burda jako předseda kontrolního výboru navrhl další členy kontrolního výboru: Petra Šubová, Jan 

Zíka. S návrhem souhlasí 13 členů zastupitelstva obce, 2 se zdrželi hlasování. 

- Ing. O. Šebek jako předseda finančního výboru navrhl další členy finančního výboru: Jan Kestner, Iveta 

Bechynská. S návrhem souhlasí 13 členů zastupitelstva obce, 2 se zdrželi hlasování. 
 

9. Diskuse 

- Starosta obce Petr Čotek navrhuje, aby rada obce mohla provádět rozpočtová opatření bez omezení. 

Návrh na schválení. Souhlasí 15 přítomných členů zastupitelstva obce. 

- Vystoupil starosta P. Čotek a navrhl termín jednání rady obce rozšířeného o členy zastupitelstva obce, 

již plně pracovního – středa 26.10.2022 od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Chanovicích. 
 

10. Usnesení 

Návrh usnesení přednesl Ing. A. Raška: 

Zastupitelstvo obce   o v ě ř u j e 

- Usnesením č. 1 - platnost voleb do zastupitelstva Obce Chanovice. 

Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í 

- Usnesením č. 2 - složení slibu 15 členů zastupitelstva Obce Chanovice.  

Zastupitelstvo obce  s c h v a l u j e    

- Usnesením č. 3 - uvolněného starostu obce Petra Čotka. 

     - neuvolněného místostarostu obce Ing. Antonína Rašku. 

     - další neuvolněné členy rady obce Ing. Pavla Hlaváče, Mgr. Marii Hlůžkovou  

       a Václava Kubaně. 

     - předsedu kontrolního výboru Miloslava Burdu, členy kontrolního výboru Petru      

       Šubovou a Jana Zíku. 

     - předsedu finančního výboru Ing. Oldřicha Šebka, členy finančního výboru Jana   

       Kesnera a Ivetu Bechynskou. 

- Usnesením č. 4 - neuvolněným členům rady obce za výkon funkce měsíční odměny v následujících 

částkách: místostarosta obce 8.300,- Kč, člen rady obce 1.250,- Kč, předseda výboru 950,- Kč, člen 

výboru 600,- Kč, zastupitel obce 300,- Kč. Odměny budou vypláceny od 20.10.2022.  

- Usnesením č. 5 - pověření rady obce k provádění rozpočtových změn Obce Chanovice bez omezení. 

S usneseními souhlasí 15 přítomných členů zastupitelstva. 
 

11. Závěr      

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 18.20 hodin ukončil.  
 

Petr Čotek, starosta       Adam Šuba a Miloslav Burda, 

Ing. Antonín Raška, zástupce starosty     ověřovatelé zápisu 


