Obec Zvotoky
Zastupitelstvo obce Zvotoky

Zápis
s ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky
konaného dne 6.11.2010, od 19 .00.hod.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou
obce Zdeňkem Chodlem./ dále předsedající/
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstva
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování- lhůta uplynula dne
29.10.2010, žádný návrh nebyl podán.
Informace podle§93 odst.,l zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30.10.2010

do 6.11.2010

Předsedající schůze dále z prezentační listiny konstatoval

,že přítomno je 5 členů

zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy, že odmítnutí složit
slib má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak ,že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 5 zákona o
obcích.
/viz. Přiložený podepsaný slib/
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Mikeše Miroslava

a pana Josefa Hejla a

zapisovatelem paní Hejlovou Štěpánku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zvotoky určuje ověřovateli zápisu pana Mikeše Miroslava a pana Josefa
Hejla a zapisovatelem paní Hejlovou Štěpánku.
Výsledek hlasování:

ProS

Proti

Zdrželi se O

O

Usnesení bylo schváleno

Schválení programu:
Předsedají seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly
vzneseny žádně návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zvotoky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního
výboru, volba předsedů výborů

výboru

: určení počtu členů finančního, kontrolního

,volba členů výborů

3) Zřízení a zvolení předsedy a členů komise životního prostředí
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5) Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
6) Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro S

Proti

Usnesení bylo schváleno
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O

Zdrželi se O

1/- Volba starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval,

že volba bude probíhat veřejným hlasováním.

Nebyly podány žádné jiné návrhy.
Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva

k podání návrhů na funkci starosty. Byly

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mikeš Miroslav navrhl zvolit do fukce
starosty pana Zdeňka Chodla . Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zvotoky IČO 00667960 se sídlem ve Zvotokách

zvolili na svém

zasedání dne 6.11.2010 starostou obce pana Zdeňka Chodla r.č.480608/022
,bytek Zvotoky č.p.27
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení bylo schváleno
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předsedajícívyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh. Člen zastupitelstva Josef Mikeš navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Mikeše
Miroslava. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Zvotoky IČD00667960 se sídlem ve Zvotokách zvolilo na svém zasedání
dne 6.11.2010 místostarostou obce pana Miroslava Mikeše r.č.630S0S/0389, bytem Zvotoky
č.p.30
Výsledek hlasování

: Pro 5

Zdrželi se O

Proti O

Usnesení bylo schváleno.

2/-Zřízení

finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informovalo

povinnosti zřídit finanční a kontrolní

výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva ..Počet členů výboru musí být lichý/nejméně
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členy/
Předsedající navrhl tříčlenný výbory. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zvotoky zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti
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O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno

Volba předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva Josef Hejl navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru

pana Mikeše Josefa. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo

obce Zvotoky volí předsedou finančního výboru pana Mikeše Josefa

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení bylo schváleno

Volba předsedy kontrolního výboru
Byly podána následující návrhy. Člen zastupitelstva pan Mikeš Miroslav
do funkce předsedy kontrolního

navrhl zvolit

výboru pana Václava Maleče. Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ob ce Zvotoky volí předsedou kontrolního

výboru pana Maleče

Václava.

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení bylo schváleno

Volba členů finančního a kontrolního výboru
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva
výboru paní Martínkovou

Josef Hejl navrhl zvolit členy kontrolního

Libuši a Mikeše Františka a členy finančního výboru

paní

Chodlovou Věru a paní Mikešovou Růženu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zvotoky volí členy finančního výboru paní Chodlovou Věru a paní
Mikešovou Růženu
Výsledek hlasování:

Pro

5

Proti

O

Zdrželi se

O

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Zvotoky volí členy kontrolního výboru pana Mikeše Františka a paní
Martínkovou

Libuši.
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Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno

3/Volba předsedy a členů komise životního prostředí.
Zastupitelstvo

navrhlo tříčlennou

komisy. Byl podán návrh na předsedu pana Hejla Josefa

a na členy pana Maška Vladimíra a pana Václava Martínka.Jiný

návrh nebyl podán.

Návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Zvotoky volí tříčlennou komisy životního prostředí. Předsedou komise
bude pan Josef Hejl a členy pan Václav Martínek a pan Mašek Vladimír
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno

4/Rozhodování O odměnách za výkon neuvolněných členů
zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby členům zastupitelstva byla v souladu s § 72

zákona o obcích a

nařízení vlády č.37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce poskytovaná měsíční odměna ve
výši 400 Kč .a to ode dne 6.11.2010. Dále byl podán návrh na odměnu za výkon funkce
starosty ve výši 8000 Kč měsíčně a za výkon funkce místostarosty

odměna ve výši 1500 Kč

měsíčně. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Zvotoky v souladu s §72 a §84 odst.2 písm n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného
starostovi jako neuvolněného
měsíčně a místostarostovi

člena zastupitelstva obce ve výši 400 Kč měsíčně.,

člena zastupitelstva

jako neuvolněnému

obce Zvotoky odměnu ve výši 8000 Kč

členovi zastupitelstva obce Zvotoky odměnu

ve výši 1500 Kč měsíčně.Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:

Pro 5

proti O

Zdrželi se O

Usnesení bylo schváleno

SI

Schválení jednacího řádu obce Zvotoky

Zastupitelé obce Zvotoky schválili jednací řád předložený starostou
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

Zdrželi se O

O
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6/ Diskuse
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva

v 21.00 hod

Příloha zápisu:
l/prezentační

listina

2/Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3ú Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 ODST.1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven

dne 6.11.2010

Zapisovatel: Hejlová Štěpánka

Ověřovatelé: Mikeš Miroslav
Hejl Josef

Starosta
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OBEC ZVOTOKY
Zvotoky .387 16 Volenice ,IČO 00667960

Prezentační listina
ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Zvotoky

Zdeněk Chodi

~
••••••••••••••••••••••••••••

Mikeš Miroslav

.....

Maleč Václav

••••••••••i ••~

Mikeš Josef

.........~: .............•

Hejl Josef

•••••••••

Ve Zvotokách 6.11.2010
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SLIB
člena zastupitelstva obce Zvotoky
dle §. 69,oda.(2) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů

"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 Ustavou a
zákony České republiky.
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Mikeš Miroslav
Maleč Václav

...........

Hejl Josef
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Mikeš Josef

Ve Zvotokách

~

6.11.2010

.

.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva obce Zvotoky

Obecní úřad Zvotoky v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zvotoky,
svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Chodlem v souladu s § 91 odst.1 zákona o
obcích.

Místo konání: Obec Zvotoky - místnost obecního úřadu, Zvotoky č.6
Doba konání:

6.11.2010 od 19.00 hod.

Navržený program:

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

zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty -určení funkcí, určení způsobu volby
starosty a místostarosty a jejich následná volba
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru - určení počtu členů jejich
předsedů a členů
5) zřízení komise životního prostředí, jejich členů a předsedy
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
7) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
V obci Zvotoky, dne 30.10.2010

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Jo.

fo. 20-Tb

Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

,iiJe:dt

C 11. 2010
Cho/)L

dosavadní starosta obce Zvotoky

