Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce Domaželice
konané dne 5.listopadu 2014 v 18,00 hod. v KD v Domaželicích
od 18,00 hodin
-----------------------------------------------------------------------Přítomní: Ing. Jaroslav Hradílek, Mgr. Petr Zajíc, Jaromír Zdráhala,
Bc. Michal Jančík, Mgr. Helena Krajčovičová, Antonín Kašpárek,
Ivo Richter
Program jednání:
1)

2)

Zahájení
- zasedání ZO Domaželice bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadním
starostou obce. Před zahájením bylo členům ZO (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem ZO podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí.
Dle prezenční listiny je přítomno 7 členů ZO z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné ( dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
- předsedající v souladu § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné
členy ZO ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy ZO, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou, má za
následek zánik mandátu dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib
Stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích a to:
Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Domaželice a jejich
občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
-

3)

Jmenovitě byli vyzvání všichni členové ZO ke složení slibu pronesením
slova
„ SLIBUJI“ a podpisem na připraveném archu, jež bude přílohou tohoto
zápisu.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatel
- dovoluji si navrhnout za ověřovatele dnešního zápisu, a to
p. Richtera Ivo a Bc. Jančíka Michala
zapisovatel – Ing. Hradílek Jaroslav
Návrh usnesení dle bodu 3 tak jak byl přečten
Hlasování: pro: 7

proti:

-

zdržel se: -

3.1) Schválení programu
S doplněním o bod 5.1 zřízení kulturního výboru
a) určení počtu člen. kult. výboru
b) volba předsedy kult. výboru
c) volba členů kult. výboru
Návrh usnesení dle bodu 3.1. s doplněním o bod 5.1. a/b/c, tak jak byl přečten
Hlasování:

4)

pro: 7

proti:

-

zdržel se: -

Volba starosty a místostarosty
a) určení které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění a neuvolnění
-předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích a funkce
místostarosty neuvolněná.
Návrh usnesení dle bodu 4a), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro: 7

proti: -

zdržel se:

-

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
-předsedající konstatoval, že ZO se na svém pracovním jednání dohodlo,
že volba bude probíhat veřejně hlasováním.
Návrh usnesení bodu 4b), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro: 7

proti:

-

zdržel se:

-

c) Volba starosty
-přesedající vyzval k podání návrhu na funkci starosty a současně požádal
o setrvání ve funkci starosty obce na další volební období
tj.: starosta obce Domaželice – Ing. Hradílek Jaroslav.
Návrh na usnesení bodu 4c), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro: 7

proti: -

zdržel se:

-

d) Volba místostarosty
-předsedající podal návrh na funkci místostarosty, aby tuto funkci vykonával
Mgr. Zajíc Petr
Návrh na usnesení bodu 4d), tak jak byl přečten.
Hlasování: pro: 7 proti: zdržel se:
-

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
-předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmene l) zákona o obcích, neboť
funkční období výborů zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- dovoluji si navrhnout, aby finanční a kontrolní výbor měl každý 3 členy.
Návrh na usnesení dle bodu 5a), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro:

7

proti:

zdržel se:

-

-

b) Volba předsedy finančního výboru
- dovoluji si navrhnout do této funkce p. Kašpárka Antonína.
Návrh usnesení dle bodu 5b), tak jak byl přečten.
Hlasování: pro:

7.

proti:

-

zdržel se:

-

c) Volba předsedy kontrolního výboru
- dovoluji si navrhnout do této funkce p. Zdráhalu Jaromíra.
Návrh usnesení dle bodu 5c), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro:

6

proti:

-

zdržel se:

1

d) Volba členů finančního výboru
- dovoluji si navrhnout, aby členy finančního výboru byli
pí. Mgr. Krajčovičová Helena a p. Bc. Jančík Michal.
Návrh usnesení bodu 5d), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro:

7

proti:

-

zdržel se: -

e) Volba členů kontrolního výboru
- dovoluji si navrhnout, aby členy kontrolního výboru byli
p. Ivo Richter a p. David Šítek.
Návrh usnesení bodu 5e), tak jak byl přečten.
Hlasování: pro: 7

proti:

-

zdržel se:

-

5.1) Zřízení kulturního výboru
- předsedající informoval o možnosti zřídit kulturní výbor
a ZO na svém pracovním jednání se takto rozhodlo.
Návrh usnesení bodu 5.1), tak jak byl přečten.
Hlasování: pro 7

proti:

zdržel se: -

-

a) Určení počtu členů kulturního výboru
- dovoluji si navrhnout, aby počet členů kulturního výboru byl 3.
Návrh na usnesení bodu 5.1a) , tak jak byl přečten .
Hlasování:

pro:

7

proti:

-

zdržel se:

-

b) Volba předsedy kulturního výboru
- dovoluji si navrhnout, aby předseda kulturního výboru byla
pí. Mgr. Krajčovičová Helena.
Návrh usnesení dle bodu 5.1b), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro:

7

proti:

-

zdržel se:

-

c) Volba členů kulturního výboru
- dovoluji si navrhnout, aby členy kulturního výboru byli
pí. Leskovjanová Andrea a p. Zdráhala Jaromír.
Návrh usnesení dle bodu 5.1c), tak jak byl přečten.
Hlasování:

pro: 7

proti:

-

zdržel :

-

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích
- předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva
byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev poskytována
měsíční odměna a to:
- pro výkon místostarosty - pro výkon předsedy výboru - pro výkon člena výboru
-

7.509,- Kč/ měsíčně
1.340,- Kč/ měsíčně
1.030,- Kč/měsíčně

( odměny za funkčnost ve více výborech se nesčítají).

- Pro výkon funkce členů výboru, který není zastupitelem obce
si dovoluji navrhnout odměnu roční , a to 3.000,- Kč/ rok.
Výše této odměny může měnit zastupitelstvo obce svými rozhodnutími
na veřejné schůzi.
Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do funkcí a přijetím
tohoto usnesení.
Návrh usnesení dle bodu 6), tak jak byl přečten a předložen.
Hlasování:

pro:

7

proti:

-

zdržel se:

-

7)Diskuse
V diskusi vystoupil předsedající s doplněním odměňování
uvolněné a neuvolněné funkce člena zastupitelstva obce
dle tabulkových hodnot z nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
a sbírky zákonů č. 4592013.
- dále v diskusi vystoupil ing. Fuksa Dušan s dotazem
na investiční program do budoucna, popř. rozpracované věci
i možnosti výstavby ČOV – dotazy zodpovězeny
na místě předsedajícím
- dále diskusi k ČOV – byla doplněna zastupiteli – p. Kašpárkem,
p. Zdráhalem a p. Richterem, celá diskuse k tomuto problému
byla směrována k povolovacímu řízení na odpadní vody v r. 2015.
- p. Cagášková Jana – dotaz na reálnost výstavby nové kanalizace
a ČOV v obci – zodpovězena na místě předsedajícím.
- p. Pumprla Vladimír – reagoval na současnou diskusi o malých
ČOV a vývozu septiků vlastníků domů přes vlastní zkušenost
s objednáním a vývozem vlastního septiku v nedávné době.

- p. Šístek David – reagoval v diskusi na čistotu výtokových
výpustí z obce a to v době, kdy probíhala metanolová
aféra na toku řeky Moštěnky a s tím na chování ryb.
8) Usnesení a závěr.

Starosta:

Ing. Jaroslav Hradílek

Místostarosta: Mgr. Petr Zajíc
Ověřovatelé zápisu:
Ivo Richter
Bc. Michal Jančík

Zapsal:

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Ing. Jaroslav Hradílek

10.11.2014

