Zápis

z ustavujícíhozasedáníZastapitelsfva obce Bojanovice,
konanéhodne 9.1'I.2010,od 18o00hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva :
ZasedéníZasitpítelstva
obce Bojanovice bylo zahájenov 18,00hodin dosavadní
starostkouobce Bojanovice paníHelenou Dufkovou (dále jen předsedající).
Před zahájenímzaseďáníbylo členůmzastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení
o zvoleníčlenemzastupitelstvaobce podle $ 53 zákona č.49Il200I
Sb., o volbách do zastupitelstevobcía o změně některych zákoni, v platné
znění.
Předsedajícíschůzekonstatova|,že zaseďáníbylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s $ 91 odst. I zákona č.12812000Sb.' o obcích(obecníztízení),
v platnémznění,konalo do 15 dnůode dne uplynutí lhůtypro podání návrhů
soudu na neplatnostvoleb nebo hlasování(lhůtauplynula dne 29. 10. 2010,
žáďnýnávrh nebyl podán). Informacepodle $ 93 odst. I zákona o obcíchbyla na
úřednídesce obecního úřaduBojanovice zveřejněnav souladu se zákonem po
dobunejméně7 dní,a to od 1.11.2010 do 10. II.2010. Současně
byla
zveřejněnav elektronicképodobě.
PředsedajícíschůzedáIezprezenčnílistiny přítomnýchčlenůzastupitelstva
je 7 členůzastupitelstva(z celkového
(přílohač.1) konstatoval,že pÍítomno
počtu7 všechčlenůzastupitelstva),takžezastupitelstvoje usnášeníschopné( $
92 odst. 3 zákona o obcích).
1) Složeníslibu členyzastupitelstva:
Předsedajícív souladu s $ 69 odst. 2 zákona o obcíchvyzval přítomnéčleny
zastupitelstvake složeníslibu.
Před složenímslibu předsedajícíupozornil přítomnéčlenyzastupitelstva, že
omítnutísložitslib nebo složeníslibu s výhradoumá zanásledekzánikmandátu
($ 55 zákonač.49112001
Sb., o volbách do zastupitelstevobcía o změně
některych zákon.i, v platném znění).
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SloŽeníslibu přeběhlo tak, žepředsedajícípřečetlslib stanovenýv $ 69 odst. 2
zákona o obcích

,,Slibuji věrnost českérepublice. Slibuji na svou čest
a svědomí,žesvoji funkci budu vykonávat svědomitěo
v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a zátkony
českérepublikyoo
(přílohač.2)

a jmenovitě vyzval přítomnéčlenyzastupitelstvake složeníslibu pronesením
slova ,,slibuji..a podpisem na připravenémarchu (v pŤi|oze
č.2).
Žaany členzastupitelstvaneodmítlsložitslib ani nesložilslib s ýhradou.
2) Určováníověřovatelů,zapisovatelea návrhovékomise:
Předsedajícínavrhl určitověřovatelezápisu: Václav Branný, Josef Rákosník,
zapisovatelem:Hana Přibíková anávrhovou komisi: Josef Malý' Miroslav
Kasal a František Sleza.
K návrhu nebyly vzneseny žádnéprotinávrhy . Před hlasovánímdalpředsedající
možnostvyjádřit se přítomnýmobčanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce Bojanovice určujeověřovatelezápisu: Václav Brannýo
Josef Rákosník, zapisovatele:Hana Přibíková anávrhovoukomisi: Josef
Malýo Miroslav Kasal, František Sleza.
pro 7
Výsledek hlasování:
proti 0
zdržel se 0
Usneseníč.1 bylo schváleno:

3) Schváleníprogramu:
Předsedajícíseznámilpřítomnés návrhem programuv souladu s pozvánkou
předanou členůmzastupitelstvaa v souladu s informacízveÍejněnouna úřední
desce (přílohač.3).K návrhu programunebyly Vznesenynávrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedajícímožnostvyj ádřit se přítomným občanům.
Předsedajícídalhlasovat o návrhu programu:
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IÝóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice schvaluje následujícíprogram ustavujícíhozasedáni:
1) Volba starostya místostarosty
a. určení'kteréfunkce budou členovézastupitelstva vykonávatjako neuvolnění
($ 71 zákona o obcích)
b. určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty
c. volba starosty
d. volba místostarosty
2) Zřízeni finančníhoa kontrolního výboru
a, určenípočtučlenůfinančníhoa kontrolního výboru
b. volba předsedy finančníhovýboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členůfinančníhoýboru
e. volba členůkontrolního výboru
4) Rozhodnutí o odměnáchzavýkon funkcí neuvolněných ělenůzastupitelstva($ 72
zákona o obcích)
5) Diskuse

pro 7
Výsledek hlasování:
Usneseníč.2 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

1) Volba starosty a místostarosty:
a) určení,kteréfunkce budou členovéZastupitelstvavykonávat jako
neuvolnění:
Předsedajícínavrhl, aby funkce starostya místostarostyobce Bojanovice
byly vykonáv ány j ako neuvolnění.
Nóvrh usnesení..
Zastupitelstvoobce Bojanovice V souladu s $ 7I zákona o obcíchurčuje,že
funkce Starostya místostarostybudou vykonávány jako neuvolněné.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usneseníč.3 bvlo schváleno
b) určenízpůsobuvolby Starostya místostarosty:
Předsedajícínavrhl aby volba starostya místostarostyobce Bojanovice
probíhalatajnýmhlasováním.Hlasy jednotlivými členyzastupitelstvabudou
odevzdány do připravenéhlasovací'*y' následněbudou předsedajícím
spočítánya případnýmčlenůmzastupitelstvabude umožněnoýsledek
sčítání
zkontrolovat.
Členovózastupitelstvaobce navrhli provéstvolbu starosty a
místostarostyveřej ný hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice neschvaluje tajný způsobvolby starosty a
místostarostypostupemuvedenýmpředsedajícíma schvaluje provéstvolbu
starosty a místostarostyveřejným hlasováním

Výsledek hlasování: pro 4
ljsneseníč.4 nebvlo schváleno.

-4proti 3

zdržel se 0

c) volba starosty:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce Bojapovice volí starostku:Helenu Dufkovou
Výsledek hlasování: pro 4
proti 3
zdržel se 0
Usneseníč.5 bvlo schváleno.
d) volba místostarosty:
IÝóvrh usnesení:
Zastupitelstvoboce Bojanovice volí místostarostu:
Petr Záhora
proti 0
Výsledek hlasování: pro 6
zdržel se l
Usneseníč.6 bylo schváleno.
2) ZÍízenífinančníhoa kontrolníhoqýboru:
Předsedajícíinformoval o povinnosti zÍíditfinančnía kontrolnívýbor ($ 117
odst. 2 a $ 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích),neboťfunkčníobdobívýborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původníhozastupitelstva.
a) Předseďajícínavrhl' aby zastupitelstvo zÍíďilofinančnívýbor a kontrolní
ýbor, přičemžkaždýznich bude míttři členy.
IÝávrh usnesení:
Zastupttelstvoobce Bojanovice zÍizujefinančníýbor a kontrolní výbor. oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdrželse 0
Usneseníč.7 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančníhoýboru:
Předsedajícívyzval členyzastupitelstva obce k podánínávrhu na funkci
předsedy finančníhovýboru.
Byly podány tyto návrhy: Josef Rákosník
IÝávrh usnesení:
Zastupitelstvoobce Bojanovice volí předsedoufinančního
v.ýboru:Josef
Rákosník
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 1
Usneseníč.8 bvlo schváleno
c) volba předsedy kontrolníhovýboru:
Předsedajícívyzval členyzastupitelstvaobce k podánínávrhu na funkci
předsedykontrolníhovýboru.

-
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Byly podány týo návrhy: František Sleza, Václav Branný
Hlasování: František Sleza:
pro 3
proti 3
zdržel se 1
Hlasování: Václav Branný:
pro 4
proti2
zdržel se 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvoobce Bojanovice volí předsedoukontrolníhovýboru: Václava
Branného.
Usneseníč.8 bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 4
proti 3
zdržel se 0

d) Předseďqící vyzval členyzastupitelstvaobce k podánínávrhu na členy
finančníhovýboru.
Byly podány týo návrhy: Olga Staráo František Sleza
]Ýávrh usnesení.,
Zastupitelstvoobce Bojanovice volí členyťrnančního
výboru: olga Staráo
František Sleza.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usneseníč.9 bylo schváleno
Předsedajícívyzval členyzastupitelstvaobce k podánínávrhu na členy
e) kontrolního výboru.
Byly podány tyto návrhy: Jiří Bestahovský' Jiří Rada
Návrh usnesení:
Zastupítelstvoobce Bojanovice volí členykontrolníhovýboru: Jiří
Bestahovský' Jiří Rada
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usneseníč.10 bylo schváleno
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněnýchčlenů
zastupitelstva:
Předsedajícínavrhl, aby neuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla stanovena
v souladu s $ 72 zákonao obcích anařízenivlády č,.3712003
Sb., o odměnách
zavýkon funkce starostyobce (s 77 odst. 2 zákona o obcích)odměnave výši
15.660'-Kč.
Před hlasovánímbyly členyzastupitelstvaobce podány návrhy na snížení
platu a to na Y, s navrhovanéčástky tj. na 7.830'. Kč.

-6Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm.n) zákona o
obcích stanovenouodměnu zavýkon funkce starostyjako neuvolněnéhočlena
zastupitelstvaobce odměnu ve výši 15.660,-Kč měsíčněsnížitnaYz
navrhovanéčástkytj. 7.830'. Kč měsíčně.odměnave \^ýši
7.830o.Kč měsíčně
bude poskytována ode dne zyolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 2
zdržel se 0
Usneseníč.11 bvlo schváleno:

Předsedajícínavrhl, abYneuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anaÍízení
vlády č.3712003Sb., o odměnách
zaýkon funkce místostarostyobce (s 77 odst. 2 zékonao obcích)odměna ve
výši 14.030,-Kč.
Před hlasovánímbyly členyzastupitelsfuaobce podány návrhy na snížení
platu a to na Yz s navrhovanéčástkytj. na 7.015'. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm.n) zákona o
obcích stanovenouodměnu zavýkon funkce místostarostyjako neuvolněného
členazastupitelstvaobce stanovíodměnu ve ýši 14.030'-Kč měsíčněsnížitna
Yz navrhovanéčástky tj. 7.015'. Kč. odměna ve vyši 7015,-Kč bude
poskyována ode dne zvolenído funkce místostarosty.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti 2
zdržel se 0
Usneseníč.12 bylo schváleno:

Předsedajícínavrhl, aby neuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anaÍízenív|ádyč.3712003Sb., o odměnách
zavýkon funkce předsedy finančního
výboru 880,- Kč a neuvolněnéhočlena
zastupitelstvave výši 460'-Kě (kumulovanáfunkce)obce ($ 77 odst. 2 zákona o
obcích)ve výši 1.340,-Kč.
Před hlasovánímbyly členyzastupitelstvaobce podány návrhy na snížení
platu a to na lz s navrhovanéčástkyza výkon funkce předsedy finančního
výboru tj. na 440,-Kč. odměnaza na uvolněnéhočlenazzastupitelstva ve
výši 460'. Kč zůstává nezměněna.
IÝávrh usnesení.'
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm.n) zákona o
obcíchstanovíodměnu zaýkon funkce předsedy finančního
výboru a jako
neuvolněnéhočlenazastupitelstva obce (kumulovanáfunkce) stanovíodměnu

-7 v celkovévýši900'. Kč měsíčně.
odednezvolení
odměnabudeposlqrtována
do funkcepředsedyfinančního
výboru.

pro 5
Výsledek hlasování:
Usneseníč.13 bylo schváleno:

proti 2

zdržel se 0

Předsedajícínavrhl, aby neuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anatízenívlády č.3712003Sb., o odměnách
zaýkon funkce předsedy kontrolníhoýboru 880,- Kč a neuvolněnéhočlena
zastupitelstvave výši 460,-Kč (kumulovanáfunkce)obce (s 77 odst.2 zákona o
obcích)odměnave v'Íši1.340.-Kč.
Před hlasovánímbyly členyzastupitelstvaobce podány návrhy na snížení
platu a to na % s navrhovanéčástkyza výkon funkce předsedy kontrolního
výboru tj. na 440,.Kč. odměna za na uvolněnéhočlenazzastupitelstva ve
výši 460'. Kč zůstává nezměněna.
Nóvrh usnesení:
Zastupttelstvoobce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm.n) zákona o
obcích stanovíodměnu zaýkon funkce předsedy kontrolního výboru a jako
neuvolněnéhočlenazastupitelstvaobce (kumulovanáfunkce) stanovíodměnu
v celkovévýši 900'- Kč měsíčně.odměna bude poskytovánaode dne zvolení

do funkcepředsedykontrolníhoýboru.
Výsledekhlasování: pro 5
proti 2
Usnesení
č.14bylo schváleno:

zdržel se 0

Předsedajícínavrhl, aby neuvolněnýmčlenůmzastupitelstvabyla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anaŤízenívládyč.3112003Sb., o odměnách
neuvolněnéhočlenazastupitelstvaobce (s 77 odst. 2 zákona o obcích)odměna
ve vyši 460,-Kč.
Před hlasovánímnebyly členyzastupitelstva obce podány žádnénávrhy a
občané
obce neuplatnilížáďnástanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm.n) zékonao
obcíchstanovíodměnu neuvolněnéhočlenazastupitelstvaobce stanovíodměnu
ve qiši 460,-Kč měsíčně.odměna bude poskytovánaode dne zvolení.
Výsledek hlasování:
pro 5
proti2
zdržel se 0
Usneseníč.15 bylo schváleno:
4) Diskuse:
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Jiří Bestahovský - požádalnově zvolenéhozastupitele obce
p. Brannéhoo stručné
představení- bylo vyhověno,

-8Ladislav Dufek (čp.60 _ Bojanovice)- otočkau čp.6I,62,
63 a 108 v k.ú.Bojanovice - bude projednánona příštím
zaseďánízastupitelstva obce,
p. Mráová
upozornění na nefunkčnost místníhor o zhlasu p od
lepem
budova čp.56 v Bojanovicích(školka)- zda
zastupitelstvoplánu j ejí znovuotevření
p. Dobešová
pro p.Punčochářvyůívák dopravě do zaměstnání
obecní Ill425
pročse v Malé Lečici opravujekůlnau čp.33 není
ji raději zbourat- odpověď p.
zťlnančních
důvodů
Rákosník
Předsedajícíukončil zasedánízastupitelstvav t9,25

hodin.

Přílohy zópisu:
I) Prezenčnílistina
2) Listina prokazujícísloženíslibu členazastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícíhozasedánípodle $ 93 dost.
zókona o obcích.
Zápis byl vyhotovendne: 10. 11. 2010
Zapisovatel:

Hana Přibíková

ověřovatelé:

Václav Branný
Josef Rákosník
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