Obec Hvězdonice
Zápis a usnesení ustanovujícího zasedání ZO ze dne
14.10.2015
v

v

Přítomni: pí Kuželková, p ing Miiler Jiří, Skoda, Safránek,Volf,
Polášek, Vejvoda.
Omluveni:
v

Hosté: pí Skodová, Pešatová, Urbanová, Váňa Bohumil.

Program:
1) složení slibu
2) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3) schválení a doplnění programu
4) volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění .
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d)volba místostarosty
5) zřízení kontrolní a finanční komise
5) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
6) výměna oken obecní úřad
7) diskuse

l)Zasedání zastupitelstva obce Hvězdonice zahájil dosavadní starosta obce p.
Volf, přívítal přítomné. Vyzval zastupitele obce, aby se zapsali na prezenční
listinu a svým podpisem potvrdili účast na zasedání. (příloha 1) Přečetl
zastupitelům slib a jmenovitě je vyzval ke složení slibu pronesením slova slibuji.
Po složení slibu se zastupitelé zapsali na prezenční listinu a svým podpisem
potvrdili složení slibu. (příloha 2)

2) zastupitelé obce určili jako ověřovatele
jako zapisovatele p Poláška
Hlasování:

pí Kuželkovou,

p Škodu a

všichni pro

3) zastupitelé projednali
Hlasování:

zápisu

a schválili navržený program

všichni pro

4) zastupitelé projednali a schválili
a) neuvolněné funkce starosty, místostarosty a zastupitelů
Hlasování pro neuvolněné funkce: 7 pro
b) volba starosty veřejná nebo neveřejná
Hlasování: všichni pro veřejnou volbu
c) při volbě starosty, byl na funkci starosty navržen p Jan Volf, ten kandidatůru
přijal
Hlasování: 6 pro 1 se zdržel
d) na místostarostu obce byl navržen p ing. Jiří Můler. Ten kandidatůru přijal
Hlasování: 6 pro 1 se zdržel

Usnesení:
zastupitelé obce schvalují
a) neuvolněné funkce pro starostu, místostarostu
b) veřejnou volbu starosty
c) p Jana Volfa jako starostu obce
d) p ing. Jiřího Miilera jako místostarostu obce

a zastupitele

obce

5) ve vedení zasedání dále pokračuje starosta a informuje zastupitele o
povinnosti zřídit finanční a kontrolní komisi vyplývající ze zákona.
Komise musí být minimálně tříčlené a předseda musí být zastupitelem obce a
členové můžou být i řadoví občané.
Dále navrhuje ustanovení kulturní komise.

a)Předsedkyní finanční komise byla navržena pí Kuželková a členy pí Škodová
ap Šafránek
Hlasování: 7 pro
b)Předsedou kontrolní komise byl navržen p Polášek a členové p Bohumil Váňa
ap Vejvoda
Hlasování: 7 pro
c)Předsedou kulturní komise byl navržen p Škoda a členové p ing. Jiří Můler a
p Vejvoda
Hlasování: 7 pro
Usnesení:
a)předsedkyní finanční !,-omise byla zvolena pí Kuželková
členové pí Skodová a p Safránek
b)předsedou kontrolní komise byl zvolen p Polášek
členové p Bohumil Váňa a p Vejvoda
c)předsedou kulturní komise byl zvolen p Škoda
členové p ing. Jiří Miiler a p Vejvoda

6) zastupitelé projednali a schválili odměny starosty, místostarosty a zastupitelů
obce
Návrh na odměnu neuvolněného starosty 15 OOO,-Kčhrubého měsíčně
Hlasování: 7 pro
Návrh na odměnu neuvolněného místostarosty 6 OOO,-Kčhrubého měsíčně
Hlasování: 7 pro
Návrh na odměnu neuvolněných zastupitelů 500,-Kč hrubého měsíčně
Hlasování: 7 pro
Starosta, místostarosta a zastupitelé budou tyto odměny pobírat od 14.10.2015

Usnesení:
Zastupitelé schvalují
odměnu neuvolněného starosty 15 OOO,-Kčměsíčně
odměnu neuvolněného místostarosty 6 OOO,-Kčměsíčně
odměnu neuvolněných zastupitelů 500,-Kč měsíčně

7) P starosta seznámil ZO s plánem výměny oken na obecním úřadě.
Pohořil o problematice získávání dotací na výměnu oken a proto navrhuje o
dotaci nežádat. Předložil cenové nabídky v rozmezí 280 OOOkč,- - 320000kč,-.
Proběhla diskuse a byla vybrána nabídka fa Pramos za 286 OOOkč,-cena je
včetně začištění a parapetů. Po té zastupitelé projednali a schválili tuto nabídku.
Hlasování: všichni pro

Usnesení: zastupitelé schvalují cenovou nabídku fa Pramos na výměnu
oken na obecním úřadě.

Jan Volf
starosta obce

Zapsal ve Hvězdonicích 18.10.2015 : Vlastimil Polášek

Ověřili: Andrea Kuželková
Jan Škoda

Vyvěšeno:

~1 1&, b<ofr

Vyvěšeno na el. desce obce:

Sejmuto:

