Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov,
konaného dne 19.10.2022, od 19:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drážov zahájila v 19:00 hodin dosavadní starostka obce p. Jiřina
Vávrová (dále jako předsedající).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zněním
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 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace byla na úřední desce Obecního úřadu
Drážov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10.2022 do
19.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Miloslava Mikeše a p. Miroslava Šímu a
zapisovatelem p. Jiřinu Vávrovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov určuje ověřovateli zápisu p. Miloslava Mikeše a p. Miroslava
Šímu a zapisovatelem p. Jiřinu Vávrovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo
tak, že předsedající přečetla 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 Drážov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Složení slibu zvolených zastupitelů a schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) 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
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce (§ 72
odst.2 zákona o obcích)
6) Schválení Vnitřní organizační směrnice obce
7) Dotace
8) Diskuse
9) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno.
Bod 3 - volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno.
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění:
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla i nadále vykonávána jako uvolněná.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a následně bude přistoupeno k
volbě místostarosty.
d) Volba starosty:
Byl podán následující návrh na volbu do funkce starosty: p. Jiřina Vávrová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov volí starostkou obce p. Jiřinu Vávrovou.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1 - Vávrová
Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno.
Po zvolení starosty pokračuje ve vedení zasedání nově zvolená starostka (dále jako
předsedající).
e) Volba místostarosty:
Byl podán následující návrh na volbu do funkce místostarosty: p. Miroslav Churáň.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov volí místostarostou p. Miroslava Churáně.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 31/2022 bylo schváleno.
Bod 4 - Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor,
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Předsedající navrhla, aby
zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři
členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 32/2022 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Byl podán následující návrh na předsedu finančního výboru: p. Pavel Rejšek. Jiný návrh
podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov volí předsedou finančního výboru p. Pavla Rejška
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Byl podán následující návrh na předsedu kontrolního výboru: p. Miroslav Šíma. Jiný návrh
podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov volí předsedou kontrolního výboru p. Miroslava Šímu
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru:
Byly podány návrhy na členy finančního výboru: p. Josef Zelenka a p. Zdeněk Lukáš.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov volí členy finančního výboru p. Josefa Zelenku a p. Zdeňka
Lukáše.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 35/2022 bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru:
Byly podány následující návrhy na členy kontrolního výboru: p. Ladislav Václavík a p.
Miloslav Mikeš.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov volí členy kontrolního výboru p. Ladislava Václavíka a p.
Miloslava Mikeše.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno.
Bod 5 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna, a to ode dne 19.10.2022.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Drážov stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva.
2) Zastupitelstvo obce Drážov stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva se budou poskytovat od 19.10.2022. V případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
3) Zastupitelstvo obce Drážov stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení Vnitřní organizační směrnice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov schvaluje Vnitřní organizační směrnici obce, která je přílohou
zápisu.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno.
Bod 7 – Dotace
Probíhají práce na akci „Zajištění násypového svahu místní komunikace v místní části
Zálesí“. Při realizaci akce byla vypuštěna realizace oplocení. Z tohoto důvodu byl vypracován
změnový list stavby a Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 11.7.2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku „Zajištění násypového svahu místní komunikace v místní části Zálesí“, ke Smlouvě
o dílo ze dne 11.7.2022 s firmou GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., Řepice 138,
386 01 Strakonice, IČO: 28148258 a pověřuje starostku podpisem Dodatku.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno.
-Byla podána žádost o dotaci na odbornou přípravu Zásahové jednotky obce Drážov – školení
velitele a školení obsluhy motorové pily v celkové výši 3 600,- Kč.
Bod 8 – Diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drážov schvaluje:
a) do funkce starostky obce Drážov paní Jiřinu Vávrovou
tel.: 724 182 248, 383 395 284
b) do funkce místostarosty obce Drážov pana Miroslava Churáně
tel.: 728 578 514
Zastupitelstvo obce Drážov zřizuje:
a) finanční výbor ve složení: předseda – p. Pavel Rejšek
členové
– p. Josef Zelenka a p. Zdeněk Lukáš
b) kontrolní výbor ve složení: předseda – p. Miroslav Šíma
členové – p. Ladislav Václavík, p. Miloslav Mikeš
Zastupitelstvo obce Drážov stanovuje:
a) jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce Drážov pro výkon funkce
starosty
b) jednoho neuvolněného člena zastupitelstva obce Drážov pro výkon funkce
místostarosty
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno.
-Za sběrný den odpadů byla odborné firmě uhrazena faktura ve výši 48 397,29 Kč.
-V Drážově byl firmou Diakonie Broumov umístěn kontejner na textil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí vánočních poukázek v hodnotě 500,- Kč na osobu
do prodejen Jednoty Volyně pro občany od 60 let.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu starých oken a vchodových dveří na vedlejší budově
v bývalé škole v Zálesí a pověřuje starostku zajištěním akce.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu přístupové cesty k vodojemu v Drážově a pověřuje
starostku zajištěním akce.
Výsledek hlasování: Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno.
Bod 9 - Závěr
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
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) Vnitřní organizační směrnice

Zapisovatel: p. Jiřina Vávrová
Miroslav Churáň, místostarosta
Datum vyhotovení zápisu: 20.10.2022

Ověřovatelé: p. Miloslav Mikeš a p. Miroslav Šíma
Jiřina Vávrová, starostka

