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

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 11.11.2010
Přítomni: p. Baňařová, Cibulka, Kuželková, Škodová, Škoda,
Polášek, Valíková
Omluveni: Hosté:
p. Fila, Polášková R., Váňa B. st., Zemanová M.

Program:
1) složení slibu
2) určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3)schválení 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 jednotlivých výborů
6) zřízení přestupkové komise
7)rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
8)jmenování zástupců do mikroregionu Malé Posázaví
9)diskuse,

1) Zasedání Zastupitelstva obce Hvězdonice zahájila dosavadní starostka p.
Baňařová, přivítala nové zastupitele a hosty. Konstatovala, že dne 10.11.2010
odstoupil na základě vlastní žádosti zastupitel pan Jan Volf a na jeho místo
postoupila paní Andrea Kuželková. Dále přečetla zastupitelům slib a jmenovitě
je vyzvala ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č.1).
Po složení slibu vyzvala p. Baňařová nejstarší z nově zvolených zastupitelů ,
p. Škodovou, aby se ujala vedení zasedání (dle zákona o obcích). Ta nabídku
nepřijala, předsedající zůstala p. Baňařová.

2) ZO určili jako ověřovatele zápisu p. Kuželkovou a p. Škodu, jako
zapisovatele p. Valíkovou.
Hlasování: všichni pro
3) Zastupitelé schválili navržený program doplněný o jmenování zástupců do
mikroregionu Malé Posázaví.
Hlasování: všichni pro

4)
a) Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla dál funkcí uvolněnou
a seznámila ZO s obsahem práce starosty obce. Seznámila nové zastupitele
s počtem podaných žádostí o dotace za předešlé volební období , s objemem
finančních prostředků takto získaných. Konstatovala, že přejít na neuvolněnou
práci starosty by byl krok zpět v následném rozvoji obce.
Další podané návrhy byly na funkci jako neuvolněnou a na poloviční
úvazek.
Předsedající navrhla, aby funkce místostarosty byla opět funkcí
neuvolněnou, k tomu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Uvolněná funkce starosty byla hlasováním schválena nadpoloviční většinou
všech zastupitelů, proto je platná a o dalších možnostech již nebylo třeba
hlasovat.
Hlasování: 4 pro , 3 proti
Neuvolněná funkce místostarosty byla hlasováním jednomyslně potvrzena.
Hlasování: všichni pro

b) Předsedající navrhla veřejnou volbu starosty a místostarosty, návrh byl
jednomyslně přijat, nebyl vznesen jiný požadavek.
Hlasování: všichni pro

c) Při volbě starosty byly podány tyto návrhy na funkci starosty:
p. Valíková – nominaci nepřijímá
p. Cibulka – nominaci nepřijímá
p. Polášek- přijímá na poloviční pracovní úvazek
p. Baňařová – přijímá
hlasování –navržený p. Polášek: 3 pro 4 proti
hlasování- navržená p. Baňařová: 4 pro 3 proti

Na další funkční období se stává uvolněnou starostkou obce paní Alexandra
Baňařová.

d) Při volbě místostarosty byl podán jeden návrh, a to pro paní Marii
Valíkovou. Ta nominaci přijímá.
Hlasování: všichni pro
Na další funkční období se stává neuvolněnou místostarostkou obce paní Marie
Valíková.
5) Ve vedení zasedání pokračuje dál starostka a seznamuje zastupitele
s povinností vyplývající ze zák.č.128/2000 zřídit při obci finanční a kontrolní
výbor, který musí být nejméně tříčlenný. Dále navrhuje zřízení výboru pro
životní prostředí, pro odpadové hospodářství a pro kulturu a soc.věci.
Hlasování: všichni pro
Za předsedkyni finančního výboru navrhuje pan Škoda paní Svatavu Škodovou,
za členy jsou navrženy paní Andrea Kuželková a paní Zemanová Miluše.
Hlasování: všichni pro
Za předsedkyni kontrolního výboru je navržena paní Andrea Kuželková, za
členy pan Vlastimil Polášek a pan Jan Škoda.
Hlasování: všichni pro
Za předsedu výboru pro životní prostředí je navržen pan František Cibulka, za
členy paní Alexandra Baňařová a pan Jan Škoda.
Hlasování: všichni pro
Za předsedu výboru pro odpadové hospodářství je navržen pan Vlastimil
Polášek, za členy pan František Cibulka a pan Jan Škoda.
Hlasování: všichni pro
Za předsedkyni kulturního a soc. výboru je navržena paní Alexandra Baňařová,
za členy paní Marie Valíková a paní Andrea Kuželková.
Hlasování: všichni pro
6) Starostka informovala zastupitele o možnosti zřídit přestupkovou komisi,
která dosud při obci pracovala. V čele této komise musí stát právník. V případě,
že obec tuto komisi nezřídí, je povinna uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí
pověřenou, která pak na sebe převezme kompetence. Tato služba je pak na
základě uzavřené smlouvy zpoplatněna.
Hlasování pro zřízení komise: všichni pro

Návrh na obsazení přestupkové komise:
Předseda – JUDr Josef Havlík
Členové –p. Baňařová, p. Polášek
Hlasování: všichni pro
7) Starostka seznámila zastupitele s možností výše měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněného zastupitele, neuvolněné místostarostky, předsedy výboru
či komise, člena výboru či komise v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev , tj.
uvolěné starostky obce.
Po krátké přestávce na návrh paní Škodové pokračovalo ZO v jednání.
K výši měsíčních odměn se vyjádřili jednotliví členové ZO takto:
p. Cibulka – vzdává se odměny
p. Kuželková - 500,- Kč
p. Polášek- 880,- Kč ( odměnu poskytne SDH Hvězdonice)
p. Škoda -1210,- Kč ( odměnu poskytne SDH Hvězdonice)
p. Škodová- 1.000,- Kč (odměnu poskytne Obci Baráčníků Hvězdonice)
p. Valíková – 5.000,- Kč
Hlasování: všichni pro
Měsíční odměny budou novým členům zastupitelstva propláceny od
11.11.2010, tedy počínaje dnem složení slibu a jmenováním do funkcí.
8) Dále projednávalo zastupitelstvo jmenování dvou zástupců obce do
mikroregionu. Vzhledem k činnosti mikroregionu je zástupcem za obec vždy její
starosta , v jeho nepřítomnosti jej nahradí jmenovaný zástupce. V tomto případě
zájem projevil pan Jan Škoda. Starostka informovala o termínu zasedání výboru
mikroregionu dne 25.11. v Choceradech od 13,00 hod.
Hlasování o zástupcích do mikroregionu ( p. Baňařová, p. Škoda) všichni pro
9) Diskuse se týkala dopravně - bezpečnostních opatření v obci a mimo obec.
Dále návrhu na úpravu úředních hodin – bude projednáno na příštím zasedání.
Starostka obce poděkovala všem přítomným za účast a ukončila ustavující
zasedání ZO v 19,30 hod.
Termín příštího zasedání: 24.11.2010 v 18,30 na obecním úřadě.

Alexandra Baňařová
starostka obce

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

Sejmuto:

