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OBECNÍ ÚŘAD KOZLY 
Kozly 93, 470  02 Česká Lípa 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozly, 

které se konalo dne 02. 11. 2018 od 18,00 hod. 

 
Přítomno: 7 členů ZO  

zapisovatelka: paní Marie Nesvorná 

ověřovatelé zápisu: Renata Švejdová, Kristýna Draštíková 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kozly (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 18,10 hodin dosavadní starostkou obce paní Jitkou Kýhosovou. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad. 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zastupitelstvo obce Kozly určuje ověřovatele zápisu Renatu Švejdovou a Kristýnu 

Draštíkovou a zapisovatelku Marii Nesvornou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Schválení programu: 

Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje program ustavujícího zasedání: 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod I - volba počtu místostarostů 

Určení počtu místostarostů: 

Zastupitelstvo obce Kozly schválilo zvolení jednoho neuvolněného místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 

starosty a místostarosty veřejným hlasováním.  

Zastupitelstvo obce Kozly schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0 Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

Předsedající podala návrh na funkci starosty zvolit paní Jitku Kýhosovou. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Zastupitelstvo obce Kozly volí neuvolněnou starostku paní Jitku Kýhosovou 
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starostky převzala starostka vedení zasedání (dále vedena jako 

„předsedající“). 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty slečnu Mgr. Veroniku 

Kučerovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kozly volí neuvolněnou místostarostku slečnu Mgr. Veroniku 

Kučerovou 

Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

* * * 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Kozly zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy finančního výboru: 

Zastupitelstvo obce Kozly volí předsedkyní finančního výboru paní Renatu  

Švejdovou 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

Volba předsedy kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Kozly volí předsedu kontrolního výboru pana Petra 

Vencovského 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 0 Zdrželi se 1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Kozly volí členem kontrolního výboru paní Annu Jonášovou  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Zastupitelstvo obce Kozly volí členem kontrolního výboru pana Bc. Stanislava 

Kučeru  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
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Členy kontrolního výboru jsou zvoleny paní Anna Jonášová a pan Bc. 

Stanislav Kučera 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Kozly volí členem finančního výboru slečnu Kristýnu 

Draštíkovou  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Zastupitelstvo obce Kozly volí členem finančního výboru paní Marii Nesvornou  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

Členy finančního výboru jsou zvoleny slečna Kristýna Draštíková a paní 

Marie Nesvorná  

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

* * * 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

                zastupitelstva obce 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, tedy i starostovi a 

místostarostovi byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízeni vlády č. 37/2003 

Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, 

poskytována měsíční odměna v dosavadní výši navýšena o 15 %. Na základě 

tohoto nařízení bude neuvolněný starosta v obci Kozly dostávat ¾ možné odměny. 

 

Zastupitelstvo obce Kozly v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

obce. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě 

náhradníka ode dne, kdy vznikl mandát zastupitele. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

* * * 
Bod IV – Diskuse 

 

Zapisovatelka: Marie Nesvorná 

 

 

 

V Kozlech dne 2. listopadu 2018 

 

 

 

 

……………………..                                                               ……………………..      

Mgr. Veronika Kučerová                                                              Jitka Kýhosová   

 místostarostka obce                                                                       starostka obce 

 
 

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2018 

Sňato dne: ……………………… 


