OBEC HVĚZDONICE
---------------------------------------------------------------------------

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 5.11.2014
Přítomni: p. Baňařová, Hrůza, Šafránek, Škoda, Valíková, Volf
Omluveni: Hosté:

p. Pešatová, Pohořalá M., Polášek, Škodová S., Váňa B.
st., Walterová B.

Program:
1) úvodní slovo starostky
2) určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3) složení slibu
4) diskuse

1) Zasedání Zastupitelstva obce Hvězdonice zahájila dosavadní starostka p.
Baňařová, přivítala nové zastupitele a hosty.
Na úvod zrekapitulovala v krátkosti svoji práci v čele obce za posledních
šestnáct let. Hovořila o akcích investičního i neinvestičního charakteru,
zřízených službách, získaných dotacích, společenských a kulturních akcích a
činností spolků. Zmínila velký nárůst administrativy.
Dále p. Baňařová oznámila přítomným, že k datu 3.11. odstoupili všichni
členové kandidátky za STAN, tj. zvolení zastupitelé i náhradníci. (Pan Volf si
vyžádal předložení všech rezignací, paní Baňařová je předkládá.) Při té
příležitosti přečetla text, který je určen všem občanům, bude zveřejněn a
vysvětluje důvod odstoupení.
Nově zvolení zastupitelé jsou: ing. Karel Hrůza, Jan Volf, Luděk Šafránek,
Jan Škoda.
Odstoupili: Alexandra Baňařová, František Cibulka, Marie Valíková.
P. Baňařová konstatuje, že odstoupením 3 zastupitelů ze 7 ( a též všech
náhradníků) klesl počet pod 5, zastupitelstvo tedy není usnášeníschopné. Tím se
zásadně mění i původně navržený program.

Do příštích voleb, které vypisuje i hradí Ministerstvo vnitra ČR, bude obec
vést dočasná starostka a místostarostka. Služby pro občany nebudou nijak
omezeny, bezproblémový chod obce bude zajištěn, rozpočet do konce roku je
schválen.
Dne 30.11. se uskuteční rozsvícení vánočního stromu.
Dne 6.12. bude v místním hostinci mikulášská nadílka pro děti.
2) Zastupitelé obce se dohodli na ověřovatelích zápisu - p. Volf a p. Škoda,
jako zapisovatel p. Valíková.
3) p. Baňařová přečetla „Slib člena zastupitelstva obce“, poté vyzvala jednotlivě
zastupitele k jeho složení slovem „slibuji“ a podpisem na listiny prokazující
složení slibu.
Listina prokazující složení slibu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4) V diskusi přítomní hosté vyjádřili svůj nesouhlas s odstoupením kandidátů za
STAN. Zajímali se především o důvod odstoupení. Starostka odpověděla, že
důvodem je dohoda zastupitelů obou dalších kandidátek na obsazení postu
starosty obce. S kandidáty STAN se v této dohodě nepočítá, ač ve volbách
dostali 47% hlasů.
Dále se starostka ptala, proč nikoho z přítomných nezajímá náplň práce
starosty, ale řeší se pouze finanční odměna za tuto práci. Z dotazů přítomných
nevyplývá nespokojenost s prací obecního úřadu, ale s výší odměny starostce
obce za tuto práci.
Následující otázky jsou v tomto zápise zapracovány na výslovnou žádost paní
Škodové.
Na dotaz paní Škodové, zda v příštích volbách za STAN budou kandidovat
stejní kandidáti, odpověděla starostka , že pravděpodobně ano.
Na dotaz paní Škodové, proč starostka nechce být řádným členem zastupitelstva
odpověděla starostka, že důvod byl již řečen – viz první odstavec bodu 4.
P. Škodová poukazuje na jiné obce, kde je starosta i místostarosta neuvolněn pro
svoji funkci, činnost zabezpečuje administrativní síla, která i účtuje a obce dobře
fungují. Starostka odpovídá, že toto řešení ve finále po součtu odměn nepřináší
finanční úsporu ve výdajích na mzdy a odměny.
P. Škodová se ptá, proč všichni zvolení kandidáti ze STAN složili své mandáty a
touto hromadnou rezignací byla překažena volby starosty a místostarosty.
Starostka odpovídá, že je to svobodná volba každého a nikdo nebyl k tomuto
kroku nabádán. Dále viz bod 4, první odstavec.

P. Škoda vznesl dotaz zda pokud se bude opakovat stejný výsledek voleb, jestli
opět odstoupí celá kandidátka. P. starostka odpověděla, že neví.
Závěrem si přeje pan Volf okamžité vyhotovení zápisu z ustavující schůze ZO.
Starostka odpovídá, že zápis bude vyhotoven do příští středy, tj. do 12.11. a
předložen ověřovatelům k podpisu.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Příloha:
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
Zapsala : Valíková Marie
Ověřili: Jan Škoda
Jan Volf
Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

