Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ladná
konaného 30. 10. 2018 ve foyeru haly

1. Zahájení a uvítání přítomných
Zasedání Zastupitelstva obce Ladná bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce
paní Renátou Priesterrathovou.
Přítomno 9 členů zastupitelstva.
Předsedající poděkovala končícím zastupitelům za jejich dosavadní práci.
Byly splněny zákonné předpoklady pro svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Ladná, neboť zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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, žádný návrh nebyl v souvislosti s komunálními volbami v naší obci podán). Informace
o konání dnešního zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích řádně zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu obce Ladná dne 22. 10. 2018 v souladu se zákonem, tedy po
dobu nejméně 7 dní. Současně byla tato informace zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající seznámila přítomné s výsledky voleb.

2. Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající přečetla slib. Jednotliví zastupitelé přistoupili ke složení slibu. Slíbili věrnost a
stvrdili slib svým podpisem. Bylo jim předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelkou byla navržena:
Ověřovateli byli navrženi:

Jana Balgová
Stanislav Krůtil
Věra Šúňová

Hlasování: 9-0-0
Hlasování: 9-0-0
Hlasování: 9-0-0

Usnesení č. 1/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná je usnášeníschopné, zapisovatelkou je určena
paní Jana Balgová, ověřovateli zápisu pan Stanislav Krůtil a paní Věra Šúňová.
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4. Program
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení dlouhodobě uvolněných funkcí
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Schválení Jednacího řádu zastupitelstva
Schválení podání žádosti o dotaci
Schválení Příkazní smlouvy s RPA
Různé, závěr

Předsedající navrhla přidat 2 body: Schválení žádosti o dotaci MND a.s. na větrolam
Schválení delegace do orgánů DSO Region Podluží

4. Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 2/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje program ustavujícího zasedání
zastupitelstva v celkovém počtu 13 bodů.

5. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla jednoho místostarostu.
Hlasování: 9-0-0
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Usnesení č. 3/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná určuje, že bude volen jeden místostarosta
obce Ladná.
b) určení dlouhodobě uvolněných funkcí
Předsedající navrhla, aby dlouhodobě uvolněný byl pouze starosta.
Pan Kamil Štoll navrhl, aby byl dlouhodobě uvolněný i místostarosta.
Návrh předsedajícího
Hlasování: 5-3-1
Návrh pana Kamila Štolla
Hlasování: 4-4-1
Usnesení č. 4/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce bude pouze starosta.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhla hlasování veřejné aklamací.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 5/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty obce.

d) volba starosty
Pan Martin Vlk navrhl na funkci starosty paní Renátu Priesterrathovou.
Hlasování: 5-4-0
Usnesení č. 6/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí starostou obce paní Renátu
Priesterrathovou.
e) volba místostarosty
Paní Renáta Priesterrathová navrhla na funkci místostarosty pana Martina Vlka.
Hlasování: 5-3-1
Usnesení č. 7/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí místostarostou obce pana Martina Vlka.
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6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starostka obce podala návrh, aby počet členů finančního a kontrolního výboru byl tři.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 8/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
b) volba předsedy finančního výboru
Starostka obce navrhla na funkci předsedy finančního výboru paní Věru Šúňovou.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 9/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí předsedou finančního výboru paní Věru
Šúňovou.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Starostka obce navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana Stanislava Krůtila
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 10/18/Z1: Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Stanislava
Krůtila.
d) volba členů finančního výboru
Starostka obce navrhla jako členy finančního výboru pana Ondřeje Černého a paní Natašu
Málkovou.
Pan Ondřej Černý navrhl paní Natašu Málkovou a pana Víta Černého.
Návrh starostky
Hlasování: 5-3-1
Návrh pana Ondřeje Černého
Hlasování: 4-4-1
Usnesení č. 11/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná volí členy finančního výboru paní Natašu
Málkovou a pana Ondřeje Černého.
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e) volba členů kontrolního výboru
Starostka obce navrhla jako členy kontrolního výboru pana Kamila Štolla a pana Ladislava
Novotného.
Pan Ondřej Černý navrhl pana Marka Šošku a pana Matěje Filípka.
Paní Bohumila Tesaříková navrhla pana Matěje Filípka a podpořila návrh pana Ondřeje
Černého.
Návrh starostky
Hlasování: 4-4-1
Návrh Ondry Černého
Hlasování: 4-5-0
Usnesení: 12/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná nezvolilo členy kontrolního výboru, volba
proběhne na dalším zasedání zastupitelstva.

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starostka obce navrhla, aby výše odměn za funkci neuvolněného zastupitele a člena
finančního a kontrolního výboru činila 300,- Kč měsíčně a předsedům finančního a
kontrolního výboru 700,- Kč měsíčně.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 13/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva a člena kontrolního a finančního výboru obce ve výši 300,Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č. 14/18/Z1: Zastupitelstvo obce v souladu s nařízení vlády č. 318/2017 a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona oobcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy
finančního a kontrolního výboru obce ve výši 700,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení.
Starostka obce navrhla, aby neuvolněný místostarosta pobíral odměnu 6 000,- Kč měsíčně.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 15/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 a
ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6 000,- měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
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8. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 16/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce
Ladná.

9. Schválení podání žádosti o dotaci
Pan Černý vznesl dotaz, zda je projekt na mateřskou školku a komunitní centrum zpracován
kompletně, zda je součástí i návrh financování projektu a jak má probíhat výstavba.
Starostka upozornila, že toto je pouze dotace na mateřskou školu se školní jídelnou. Dotace
může činit 40 000 000,- Kč.
Pan Černý upozorňuje na vysoké sankce za nedodržení podmínek z naší strany.
Pan Šoška se informoval na časový horizont výstavby čističky odpadních vod a mateřské
školy s komunitním centrem, poštou a knihovnou a jak bude technicky vyřešena tahle stavba a
jaká je celková částka stavby.
Starostka sdělila, že se pohybujeme ve výšce 50 000 000 ,- Kč. Dotace nám byla nabídnuta.
V roce 2019 budeme vědět, zda dotaci získáme a v roce 2020 by se začalo s výstavbou. Na
realizaci jsou 2 roky.
Pan Štoll upozornil na nevýhodné body ve smlouvě a navrhuje tyto dva body ošetřit jinou
sankcí.
Starostka navrhla schválit podání žádosti a schválení Příkazní smlouvy odložíme po úpravách
na další zasedání zastupitelstva. Navrhla, aby se bod o schválení Příkazní smlouvy s RPA
stáhl z programu.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 17/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje stažení bodu 10 - Příkazní
smlouva s agenturou RPA s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno z programu dnešního
jednání zastupitelstva.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 18/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Mateřská škola, školní jídelna komunitní centrum“ v obci Ladná agenturou.

10. Schválení žádosti o dotaci MND a.s. na větrolam
Hlasování: 7-0-2
Usnesení č. 19/18/Z21: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Výsadba nového větrolamu“ na pozemku parc.č. 1160/11 v k. ú. Ladná u MND a.s. ve výši
113 000,- Kč.
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11. Schválení delegace do orgánů DSO Region Podluží
Starostka navrhla jako delegáta sebe a jako náhradníka pana Martina Vlka.
Návrh delegáta
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 20/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná deleguje za obec Ladná paní Renátu
Priesterrathovou do orgánů dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží, a to na dobu
neurčitou od 30. 10. 2018
Návrh náhradníka
Hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 21/18/Z1: Zastupitelstvo obce Ladná deleguje náhradníka za obec Ladná pana
Martina Vlka do orgánů dobrovolného svazku obcí Regionu Podluží, a to na dobu neurčitou
od 30. 10. 2018.

11. Různé, závěr
Zasedání se zúčastnilo 42 občanů
Starostka ukončila zasedání v 18.45hod.
V Ladné 31. 10. 2018

zapsala Jana Balgová

……………………………………………
Renáta Priesterrathová, starostka
Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Krůtil

……………………………………………

Věra Šúňová

……………………………………………
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