
Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kochánově  

Zasedání se konalo dne 18.10.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kochánov a bylo 

zahájeno v 19°° hodin dosavadním starostou obce Ing. Jiřím Jůzlem (předsedajícím). 

Přítomni: 6 

Jaroslav Motl, Mgr. Kristýna Douchová, Petra Chlubná, Bc. Radka Prostřední, Ing. Roman 

Vácha, Marek Kratochvíl 

Omluveni: 1 

Jan Bláha  

Členové zastupitelstva obce při podpisu prezenční listiny předložili osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce. 

Předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je zastupitelstvo usnášeníschopné, protože 

je přítomna nadpoloviční většina členů  zastupitelstva a zasedání bylo řádně  svoláno. 

Schválený program: 

1. Složení slibu členů  zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 

2. Určení ověřovatelů  zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3. Schválení programu jednání 

4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

5. Volba starosty a místostarosty 

6. Zvolení počtu místostarostů  

7. Zvolení starosty 

8. Zvolení místostarosty 

9. Zřízení výborů  obce 

10. Volba předsedy kontrolního výboru 

11. Volba členů  kontrolního výboru 

12. Volba předsedy finančního výboru 

13. Volba členů  finančního výboru 

14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů  zastupitelstva (5 72 

ods. 2 zákona o obcích) 

15. Diskuze 
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1.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 obci 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 a jejich občanů  a řídit se Ústavou a zákony české 

republiky." 

Dále jmenovitě  vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha zápisu). Žádný člen zastupitelstva 

neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

2. Ověřením zápisu byla určena p. Mgr. Kristýna Douchová a p. Marek Kratochvíl, 

zapisovatelkou p. Petra Chlubná. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje program ustanovujícího zasedání. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

4. Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

5. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že funkce starosty a místostarosty obce budou vykonávány 

jako neuvolněné. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

6. Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

7. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty obce. 

Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Jaroslava Motla, narozeného dne 5.1.1985 bytem 

Kochánov 5. 

Pro: 5  Proti: 0 	Zdržel se: 1 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedaní (dále veden jako „předsedající"). 
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8. Na funkci místostarostky obce byla navržena Bc. Radka Prostřední, narozená dne 

16.9.1985, bytem Kochánov 64 a zastupitelstvo obce ji zvolilo místostarostkou obce. 

Pro: 5  Proti: 0 	Zdržel se: 1 

9. Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tř íčlenné. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

10. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedu kontrolního výboru - p. Ing. Romana Vácha 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

11. Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru - p. Mgr. Kristýna Douchová a p. Evu 

Motlovou. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

12. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedu finančního výboru — p. Marka Kratochvíla. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

13. Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru - p. Jana Bláhu a p. Marii Fejtovou 

předsedu. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

14. Zastupitelstvo obce stanoví odměny za výkon funkcí: 

starosta — 12 888 Kč  za měsíc 

místostarostky — 5 000 Kč  za měsíc 

ostatní členové zastupitelstva — 700 Kč  za měsíc 

Odměny budou poskytovány od 1.11.2022. 

Pro: 6  Proti: 0 	Zdržel se: 0 

15. V diskuzi předsedající seznámil přítomné se současným stavem a děním v obci. 

Zápis je vyhotoven ve dvou provedeních a jeho přílohou je: 

Výpis usnesení 

Slib zastupitelů  

Prezenční listina 



Ověřili: Mgr. Kristýna Douchová 

Marek Kratoch 

Datum pořízen( zápisu: 18.10.2022 

Starosta obce: Jaroslav Motl 
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Výpis usnesení 

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kochánov konaného dne 

18.10.2022 

Bod 1: Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty. 

Bod 2: Zastupitelstvo obce schválilo zvolit jednoho místostarostu. 

Bod 3: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že funkce starosty a místostarosty obce budou 

vykonávány jako neuvolněné. 

Bod 4: Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Kochánov Jaroslava Motla, narozeného 

dne 5.1.1985, bytem Kochánov 5. 

Bod 5: Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostku obce Kochánov Bc. Radku Prostřední, 

narozenou dne 16.9.1985, bytem Kochánov 64. 

Bod 6: Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tř íčlenné. 

Bod 7: Zastupitelstvo obce zvolilo do kontrolního výboru: předsedu p. Ing. Romana Váchu a 

členy p. Mgr. Kristýnu Douchovou a p. Evu Motlovou. 

Bod 8: Zastupitelstvo obce zvolilo do finančního výboru: předsedu p. Marka Kratochvíla a 

členy p. Jana Bláhu a p. Marii Fejtovou. 

Bod 9: Zastupitelstvo obce schválilo výši poskytovaných odměn. 

Ověřili: 

Mgr. Kristýna Douchová Marek Kratochvíl 

místostarostka obce Bc. Radka Prostřední 	 starosta obce: Jaroslav Motl 

V Kochánově  dne 18.10.2022 
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