
Zápis z ustavujícího  zasedání  zastupitelstva obce Masojedy 
konaného dne 12. 10. 2022 

 
 
 
   Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním 
starostou obce Josefem Pazderou.  Předsedající konstatoval, že 
zasedání  bylo řádně svoláno a vyvěšeno a konstatoval, že přítomno je 
7 nově zvolených členů O. Z. z celkového počtu 7, takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (viz PREZENČNÍ LISTINA) 

  
                                                                                                             

1. Složení slibu 
   Předsedající přečetl slib a členové zastupitelstva potvrdili slib 
pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem (viz příloha) 
 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Alenu Jarkovskou a p. 
Josefa Pazderu ml. a zapisovatelem p. Kristýnu Šťastnou 
 
  Pro  7  Proti    0  Zdrželi se     0 
 
 
3. Schválení programu 
   Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu 
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
    
Program: 

1. složení slibu 
2. určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. schválení programu 
4. volba starosty a místostarosty 
5. schválení výborů a volba předsedů výborů 
6. rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 
7. schválení přílohy ke směrnici č.1 pro oběh účetních dokladů 

(podpisové vzory) 
8. schválení přílohy ke směrnici č. 4/2004 o finanční kontrole 

(podpisové vzory) 



9.  podpisové právo k bankovním operacím 
10.Rozpočtové opatření č. 4 
11. různé    
 

  Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
   
                                                                                                             

4. Volba starosty a místostarosty 
 
 a) O. Z. schválilo, že volba bude veřejná 
 
  Pro  7  Proti     0  Zdrželi se     0 
 
b) O. Z. schválilo, že všichni zastupitelé zůstanou neuvolnění 
 
  Pro  7  Proti     0  Zdrželi se     0 
 
 
 c) volba starosty 
     p. Jarkovská navrhla na starostu p. Josefa Pazderu st. 
 
  Pro    7  Proti     0  Zdrželi se    0 
 
   Starostou byl zvolen pan Josef Pazdera st. 
 
 d) volba místostarosty 
     p. Jarkovská navrhla na místostarostu p. Kristýnu Šťastnou 
 
  Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
   Zástupcem starosty byla zvolena paní Kristýna Šťastná 
 
 
5. Schválení výborů a volba předsedů výborů 
 
a) zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory 
budou tříčlenné.  



Dále O. Z. zřizuje kulturní komisi, komisi pro činnost v lese a komisi 
pro meziobecní spolupráci. Tyto komise budou jednočlenné. 
 
  Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
b) volba předsedy finančního výboru 
    p. Jarkovská navrhla p. Zdeňka Semeráda 
 
  Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Zdeněk Semerád 
 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
    p. Pazdera  navrhl p. Jiřího Kováře 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen p. Jiří Kovář 
 
d) volba předsedy kulturní komise 
   p. Šťastná navrhla p. Alenu Jarkovskou 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
Předsedou kulturní komise byla zvolena paní Alena Jarkovská 
 
e) volba předsedy komise pro činnost v lese 
    p. Šťastná navrhla p. Josefa Pazderu ml. 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
Předsedou komise pro činnost v lese byl zvolen pan Josef Pazdera ml. 
 
f) volba předsedy komise pro meziobecní spolupráci 
   p. Jarkovská navrhla p. Helenu Kučerovou 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 



Předsedou komise pro meziobecní spolupráci byla zvolena paní 
Helena Kučerová 
 
 
Do příštího veřejného zasedání podají předsedové finančního a 
kontrolního výboru návrhy na členy svých výborů. 
 
 
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 
 
p. Jarkovská přečetla, jaké jsou max. možné výše odměn členů 
zastupitelstva. Zastupitelé stanovili odměny za výkon funkce 
v následující výši: 
starosta 19.000,- Kč měsíčně (23.618,- hrubá mzda) 
místostarosta 9.000,- Kč měsíčně (11.184,- hrubá mzda) 
předsedové výborů a komisí  2.091,- Kč měsíčně (2.577,- hrubá mzda) 
 
Starosta a místostarosta nebudou pobírat max. možnou částku. 
 
Odměny zastupitelům budou vypláceny od 13. 10. 2022 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
7. Schválení přílohy č. 4 ke směrnici č. 1 pro oběh účetních dokladů 
(podpisové vzory) 
 
Zůstává v platnosti příloha č.4 ke směrnici č.1 ze dne 29. 10. 2014. 
Zastupitelé přílohu schválili. 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
 
 
8. Schválení přílohy č. 3 ke směrnici č. 4/2004 o finanční kontrole 
(podpisové vzory) 
 
Zůstává v platnosti příloha č.3 ke směrnici č.4/2004 ze dne 29. 10. 
2014. Zastupitelé přílohu schválili. 



 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
 
 
9. Podpisové právo k bankovním operacím 
 
Zastupitelstvo schválilo, že podpisové právo k bankovním účtům bude 
mít starosta p. Pazdera, místostarosta pí. Šťastná a předseda 
finančního výboru p. Semerád. 
 
 
 Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 
 
10. Rozpočtové opatření č. 4 
 
   Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4 
 

Pro    7  Proti    0  Zdrželi se   0 
 

  
11. Různé 
 
   V tomto bodě nebylo navrženo nic k projednání 
 
Předsedající ukončil zasedání  zastupitelstva  ve  20 hodin  a 
poděkoval všem za účast. 
 
Zapsala 12. 10. 2022  Kristýna Šťastná 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Alena Jarkovská 
 
          p. Josef Pazdera ml. 
 
 
Starosta: Josef Pazdera 



 
 
 


