
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
městské části Opava - Milostovice ze dne 03.11.2014 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ZMČ 1/1/2014 Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele, volba členů návrhové 

komise, volba členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty. 

 
Návrh usnesení: 

               
a)   ZMČ Opava – Milostovice určuje ověřovatele zápisu p. Paletovou Ivu a p. Bučka Václava a zapisovatelem  

p. Ručila Kamila. 
 

Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.1a) bylo schváleno. 
 
b)   ZMČ Opava – Milostovice volí návrhovou komisi ve složení: p. Kamil Ručil – předseda, p. Kavanová Miroslava 

– člen, p. Buček Václav – člen. 
 

Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.1b) bylo schváleno. 

 

c)   ZMČ Opava – Milostovice volí volební komisi pro volbu starosty a místostarosty ve složení: Ing. Ručilová Soňa 
– předseda, p. Paleta Vlastimil – člen, Ing. Kavan Martin – člen. 
 

Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.1c) bylo schváleno. 

 
 
 
ZMČ 1/2/2014 Schválení programu 
 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice schvaluje následující rozšířený program ustavujícího zasedání: 
I.  Volba starosty a místostarosty 

• určení počtu místostarostů 
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

 (§71 zákona o obcích) 

• určení způsobu volby starosty a místostarosty 

• volba starosty 

• volby místostarosty 
II. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

• volba předsedy finančního výboru 

• volba předsedy kontrolního výboru 

• volba členů finančního výboru 

• volba členů kontrolního výboru 

III. Zřízení výboru pro životní prostředí 

• určení počtu členů výboru pro životní prostředí 

Datum :         03.11.2014 
Čas:              1800 - 1930 

Přítomni  : Ručil Kamil, Ing. Ručilová Soňa, Kavanová Miroslava., 
                      Ing. Kavan M., Paleta Vlastimil, Paletová Iva, Buček Václav                      
Omluveni  : 0 
Hosté  : 0 
Ověřovatelé: Paletová Iva, Buček Václav  
Zapisovatel : Ručil Kamil 



• volba předsedy výboru pro životní prostředí 

• volba členů výboru pro životní prostředí 

IV. Zřízení výboru pro požární ochranu a mládež 

• určení počtu členů výboru pro požární ochranu a mládež 

• volba předsedy výboru pro požární ochranu a mládež 

• volba členů výboru pro požární ochranu a mládež 

V.  Zřízení kulturního výboru 

• určení počtu členů kulturního výboru 

• volby předsedy kulturního výboru 

• volby členů kulturního výboru 

VI. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) 

VII.Diskuse 
 

Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

 

 

 
ZMČ 1/3/2014 Bod I. - Volba starosty a místostarosty: 
 
Určení počtů místostarostů: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 
 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice schvaluje, že žádný člen zastupitelstva nebude vykonávat svou funkci jako dlouhodobě 
uvolněný. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
 
Návrh usnesení: 
 
a) ZMČ Opava – Milostovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným  
    předsedajícím. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 2           Proti: 5           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.5 a) nebylo schváleno. 

 

b) ZMČ Opava – Milostovice schvaluje neveřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným  
    předsedajícím. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 5           Proti: 2           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.5 b) nebylo schváleno. 

 



Volba starosty: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí starostu p. Ručila Kamila. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.6 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volby místostarosty: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí místostarostu p. Paletovou Ivu. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 2           Proti: 3           Zdrželi se: 2 
Usnesení č.7a) nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí místostarostu p. Kavanovou Miroslavu. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 5           Proti: 1           Zdrželi se: 1 
Usnesení č.7b) bylo schváleno. 

 

 

 

 

ZMČ 1/4/2014 Bod II. - Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.8 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba předsedy finančního výboru: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí předsedou finančního výboru Ing. Ručilovou Soňu. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.9 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí předsedou kontrolního výboru  Ing. Kavana Martina. 
 



Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.10 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba členů finančního výboru: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí členy finančního výboru p. Paletu Vlastimila a p. Balu Oldřicha. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.11 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba členů kontrolního výboru: 

 
Návrh usnesení: 
 
ZMČ Opava – Milostovice volí členy kontrolního výboru Ing. Ručilovou Soňu a p. Fuksíka Dalibora. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.12 bylo schváleno. 

 

 

 

 

ZMČ 1/5/2014 Bod III. - Zřízení výboru pro životní prostředí: 
 

Zřízení výboru a určení počtu jeho členů: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice zřizuje výbor pro životní prostředí. Výbor bude tříčlenný. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.13 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba předsedy výboru pro životní prostředí: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice volí předsedou výboru pro životní prostředí p. Bučka Václava. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.14 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba členů výboru pro životní prostředí: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice volí členy výboru pro životní prostředí p. Paletovou Ivu a p. Bučka Martina. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.15 bylo schváleno. 

 

 



ZMČ 1/6/2014 Bod IV. - Zřízení výboru pro požární ochranu a mládež: 

 

Zřízení výboru a určení počtu jeho členů: 
 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice zřizuje výbor pro požární ochranu a mládež. Výbor bude tříčlenný. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.16 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba předsedy výboru pro požární ochranu a mládež: 
 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice volí předsedou výboru pro požární ochranu a mládež p. Paletu Vlastimila. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.17 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba členů výboru pro požární ochranu a mládež: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice volí členy výboru pro požární ochranu a mládež Ing. Kavana Martina a p. Sedláčka 
Miloslava. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.18 bylo schváleno. 

 

 

 

 

ZMČ 1/7/2014 Bod V. - Zřízení kulturního výboru: 
 

Zřízení výboru a určení počtu jeho členů: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice zřizuje kulturní výbor. Výbor bude tříčlenný. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.19 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Volba předsedy kulturního výboru: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice volí předsedou kulturního výboru p. Paletovou Ivu. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.20 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



Volba členů kulturního výboru: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice volí členy kulturního výboru p. Bučka Václava a MVDr. Paletu Tomáše. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.21 bylo schváleno. 

 

 

 

 

ZMČ 1/8/2014 Bod VI. - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva ve výši, jenž je uvedena v příloze č.3 tohoto usnesení. Odměna bude poskytována 
měsíčně ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 03.11.2014. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.22 bylo schváleno. 

 

 

 
 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
člena výboru zastupitelstva ve výši, jenž je uvedena v příloze č.3 tohoto usnesení. Odměna bude poskytována měsíčně 
ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tj. od 03.11.2014. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.23 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
předsedy výboru zastupitelstva ve výši, jenž je uvedena v příloze č.3 tohoto usnesení. Odměna bude poskytována 
měsíčně ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tj. od 03.11.2014. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.24 bylo schváleno. 

 

 

 

 
Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši, jenž je uvedena v příloze č.3 tohoto usnesení. Odměna 
bude poskytována měsíčně ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 03.11.2014. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 
Usnesení č.25 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
ZMČ Opava – Milostovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši, jenž je uvedena v příloze č.3 tohoto usnesení. Odměna bude 
poskytována měsíčně ode dne zvolení do funkce starosty, tj. od 03.11.2014. 
 
Výsledek hlasování:Pro: 7           Proti: 0           Zdrželi se: 0 



Usnesení č.25 bylo schváleno. 

 

 

 

 

ZMČ 1/9/2014 Bod VII. - Diskuse: 

 
Předseda ukončil zasedání zastupitelstva v 1930 hod. 
 
Přílohy zápisu: 

 
1.) Prezenční listina 
2.) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce. 
3.) Výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,  
      za výkon funkce člena výboru, za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva a za výkon  
      funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva. 
4.) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 03.11.2014: 
 
 
Zapisovatel: Ručil Kamil ……..………………………… dne ………………………… 
 
 
Ověřovatelé: Paletová Iva   ……………………………… dne ………………………… 
 
 
                      Buček václav ……………………….……… dne ………………………… 
 
 
Starosta: Ručil Kamil ……………………………………. dne …………………………    
  

 
 
Příští zasedání ZMČ Opava – Milostovice se uskuteční 16.12.2014 (úterý) v 1800 hod na Úřadě městské části Opava – 
Milostovice, Lihovarská 32/17. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                      
 
 


