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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 1 
konaného dne  31. října 2018   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod.  

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jarešová Pavlína, Ing. Jokeš Josef, Klejchová Martina, 

Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, 

Mgr. Štěpánová Hana            

Z řad občanů: 2 
  

 

     Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Morašice zahájil  dosavadní starosta 

Karel Rajman.  

     Přivítal všechny přítomné zastupitele a pogratuloval jim ke zvolení. Zasedání je svoláno dle 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o ustavujícím zasedání 

byla zveřejněna dne 22. 10. 2018 na úřední desce, řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93. 

      Přítomno je všech 11 členů, zastupitelstvo obce Morašice je usnášeníschopné. Všem členům 

zastupitelstva předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění..  

       

      Karel Rajman, dále předsedající, seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání. 

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

následující: 

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Volba návrhové a volební komise 

4. Určení počtu místostarostů 

5. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. 

a/ zákona o obcích 

6. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

7. Volba starosty a místostarosty 

8. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

9. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

10. Mimořádný bod – schválení smlouvy o partnerství 

11. Diskuse 

12. Závěr 

      Vyzval členy zastupitelstva, zda-li má někdo připomínky k programu, nebo návrhy na jeho 

změnu. Žádné nebyly vzneseny 

Hlasování: pro  11 proti 0 zdržel se 0 

     

1. Předsedající navrhl zapisovatelkou zápisu paní  Jarmilu Šiklovou  a  ověřovatele  zápisu ing. 

Vladimíra Stříteského a pana Františka Ropka. 

Hlasování:  pro 11   proti 0  zdržel se 0 

 

2. Druhým bodem programu bylo složení slibu členů zastupitelstva. 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), slib přečetl a poprosil členy 

zastupitelstva, aby v abecedním pořadí přistoupili k němu a složili slib slovem „Slibuji“ a toto 

potvrdili svým podpisem pod  text slibu. Předsedající složil slib panu Jiřímu Famfulíkovi – 

prvnímu v abecedě. Všichni  přítomní členové zastupitelstva složili daný slib a mohou se ujmout 

svého mandátu.  



  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice č. 1 

 - 2 - 

 

3. Dalším bodem jednání byla volba návrhové a volební komise, která bude sloučena v jednu 

komisi. Do návrhové  a volební komise byli navrženi Jiří Famfulík jako předseda, jako členové 

Jan Nováček a Josef Štěpán.  

Hlasování: pro 11   proti 0   zdržel se 0 

 

4. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny, proto bylo hlasováno.  

Hlasování: pro 11  proti 0   zdržel se 0 

 

5. Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 

členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny 

Hlasování: pro 11   proti 0   zdržel se 0 

 

6. Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V 

případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou volební komisí spočítány, případným členům zastupitelstva bude 

umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 

návrhů na změnu způsobu hlasování. Člen zastupitelstva Jan Nováček podal návrh na tajné 

hlasování, o návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6  proti 0   zdržel se 5 

 

7. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 

následující návrhy: člen zastupitelstva Jiří Famfulík navrhl zvolit do funkce starosty Karla 

Rajmana, další návrhy nebyly podány. Předsedající předal slovo předsedovi návrhové a volební 

komise Jiřímu Famfulíkovi, který vyzval zastupitele k tajné volbě starosty.  

Každý člen ZO v abecedním pořadí obdržel lístek, který vyplnil za zástěnou v zasedací místnosti  

a vhodil do volební urny. Návrhová a volební komise v zasedací místnosti  otevřela volební urnu 

a sečetla hlasy. Předseda návrhové a volební komise Jiří Famfulík  informoval přítomné – do 

volební urny bylo vhozeno 11 platných hlasů 

11 hlasů pro Karla Rajmana 

     Pan Jiří Famfulík předal slovo předsedajícímu. Zvolený starosta Karel Rajman poděkoval za 

důvěru. 

 

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 

podány následující návrhy: člen zastupitelstva Jan Nováček navrhl zvolit do funkce 

místostarosty Pavlínu Jarešovou, člen zastupitelstva Josef Štěpán navrhl zvolit do funkce 

místostarosty Mgr. Hanu Štěpánovou. Předsedající předal slovo předsedovi návrhové a volební 

komise Jiřímu Famfulíkovi, který vyzval zastupitele k tajné volbě místostarosty.  

Každý člen ZO v abecedním pořadí obdržel lístek, který vyplnil za zástěnou v zasedací místnosti  

a vhodil do volební urny. Návrhová a volební komise v zasedací místnosti  otevřela volební urnu 

a sečetla hlasy. Předseda návrhové a volební komise Jiří Famfulík  informoval přítomné – do 

volební urny bylo vhozeno 11 platných hlasů 

6 hlasů pro Pavlínu Jarešovou,  5 hlasů pro Mgr. Hanu Štěpánovou 

      Předsedající poblahopřál Pavlíně Jarešové ke zvolení do funkce místostarostky. 
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ZO odsouhlasilo, že odměna neuvolněné místostarostce  bude vyplácena ve stávající výši až do 

doby, kdy bude zastupitelstvem stanovena nová odměna všem neuvolněným zastupitelům.  

Hlasování: pro 11  proti 0   zdrželo se 0  

 

8. Dalším bodem programu bylo přečtení jednacího řádu a jeho schválení. Předsedající přečetl 

jednací řád a vyzvala členy ZO, zdali má k němu někdo připomínky nebo návrhy změn a 

doplnění. P. F. Ropek vznesl dotaz ohledně čl. 9 Hlasování – bylo předsedajícím zopakováno, že 

při hlasování je potřeba pro schválení nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Další 

dotazy nebyly, proběhlo hlasování.  

      Hlasování: pro 11  proti 0   zdrželo se 0 

      Jednací řád byl schválen beze změn. 

 

9. Zastupitelstvo obce Morašice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Hlasování: pro 11  proti 0  zdrželi se 0 

 

Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší zasedání.  

Hlasování: pro 11   proti 0   zdrželi se 0 

 

10. ZO odsouhlasilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Římskokatolickou farností 

Morašice a Obcí Morašice 

Hlasování: pro 11  proti 0   zdrželi se 0 

 

11. Diskuse - předsedající otevřel diskusi. P. Josef Štěpán navrhl zvážení možnosti zapojení 

zastupitelky Mgr. Štěpánové do činnosti úřadu, Mgr. Štěpánová rekapitulovala svůj podíl na 

řízení obce. 

 

12. Předsedající vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh z ustavujícího zasedání. Jiří 

Famfulík  přečetl usnesení. 

 

Návrh 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Morašice 

konaného dne 31. 10. 2018 

 
• Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu ing. Vladimíra Stříteského a Františka Ropka a 

zapisovatelkou p. Jarmilu Šiklovou 

       Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0 

• Zastupitelstvo obce  schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 11  Proti 0   Zdrželi se 0 

• Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro 11   Proti 0   Zdrželi se 0 

• Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným 

předsedajícím.  
               Výsledek hlasování: Pro 6   Proti 0   Zdrželi se 5 

• Zastupitelstvo obce volí v tajné volbě starostou obce Karla Rajmana 
        Výsledek hlasování: Pro 11 

• Zastupitelstvo obce volí v tajné volbě místostarostkou obce Pavlínu Jarešovou 
        Výsledek hlasování: Pro 6 

ZO odsouhlasilo, že odměna neuvolněné místostarostce  bude vyplácena ve stávající výši až do doby, 

kdy bude zastupitelstvem stanovena nová odměna všem neuvolněným zastupitelům.   

Výsledek hlasování: Pro 11   Proti 0   Zdrželi se 0 
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• Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce 

Hlasování: Pro 11   Proti 0   Zdrželi se 0 

• Zastupitelstvo obce Morašice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

              Hlasování: Pro 11   Proti 0   Zdrželi se 0 

 

              Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší zasedání.  

             Hlasování: Pro 11   Proti 0   Zdrželi se 0 

• ZO odsouhlasilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Římskokatolickou farností 

Morašice a Obcí Morašice 

Hlasování: pro 11   proti 0   zdrželi se 0 

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69 odst. 2 Zákona 

o obcích 

 

Hlasování: pro 11  proti 0   zdržel se 0 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce  

 3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 4) Jednací řád zastupitelstva  

      

 

 

V Morašicích  31.10.2018    Zápis pořídila:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  
 
 
 

 
 


