
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastapitelsfva obce Bojanovice,

konaného dne 9.1'I.2010, od 18o00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva :
ZasedéníZasitpítelstva obce Bojanovice bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadní
starostkou obce Bojanovice paní Helenou Dufkovou (dále jen předsedající).

Před zahájením zaseďání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle $ 53 zákona č. 49Il200I
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některych zákoni, v platné
znění.

Předsedající schůze konstatova|, že zaseďání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s $ 91 odst. I zákona č. 12812000 Sb.' o obcích (obecní ztízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. 10. 2010,
žáďný návrh nebyl podán). Informace podle $ 93 odst. I zákona o obcích byla na
úřední desce obecního úřadu Bojanovice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 1.11. 2010 do 10. II.2010. Současně byla
zveřejněna v elektronické podobě.

Předsedající schůze dáIe zprezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, že pÍítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné ( $
92 odst. 3 zákona o obcích).

1) Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající v souladu s $ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedaj ící upozornil přítomné členy zastupitelstva , že
omítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má zanásledekzánikmandátu
($ 55 zákonač.49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některych zákon.i, v platném znění).
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SloŽení slibu přeběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v $ 69 odst. 2
zákona o obcích

,,Slibuji věrnost české republice. Slibuji na svou čest
a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitěo

v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zátkony
české republikyoo

(příloha č. 2)

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova ,,slibuji.. a podpisem na připraveném archu (v pŤi|oze č.2).

Žaany člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s ýhradou.

2) Určování ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise:

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu: Václav Branný, Josef Rákosník,
zapisovatelem: Hana Přibíková anávrhovou komisi: Josef Malý' Miroslav
Kasal a František Sleza.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy . Před hlasováním dalpředsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice určuje ověřovatele zápisu: Václav Brannýo
Josef Rákosník, zapisovatele: Hana Přibíková anávrhovou komisi: Josef
Malýo Miroslav Kasal, František Sleza.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno:

3) Schválení programu:

Předsedající seznámilpřítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveÍejněnou na úřední
desce (příloha č. 3).K návrhu programu nebyly Vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním dal předsedaj ící možnost vyj ádřit se přítomným občanům.
Předsedající dalhlasovat o návrhu programu:



- J -

IÝóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice schvaluje následující program ustavujícího zasedáni:

1) Volba starosty a místostarosty
a. určení' které funkce budou členové zastupitelstva vykonávatjako neuvolnění

($ 71 zákona o obcích)
b. určení způsobu volby starosty a místostarosty
c. volba starosty
d. volba místostarosty

2) Zřízeni finančního a kontrolního výboru
a, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního ýboru
e. volba členů kontrolního výboru

4) Rozhodnutí o odměnáchzavýkon funkcí neuvolněných ělenů zastupitelstva($ 72
zákona o obcích)

5) Diskuse

Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1) Volba starosty a místostarosty:
a) určení, které funkce budou členové Zastupitelstva vykonávat jako

neuvolnění:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce Bojanovice
byly vykonáv ány j ako neuvolnění.
Nóvrh usnesení..
Zastupitelstvo obce Bojanovice V souladu s $ 7I zákona o obcích určuje, že
funkce Starosty a místostarosty budou vykonávány jako neuvolněné.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3 bvlo schváleno

b) určení způsobu volby Starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl aby volba starosty a místostarosty obce Bojanovice
probíhala tajným hlasováním. Hlasy jednotlivými členy zastupitelstva budou
odevzdány do připravené hlasovací'*y' následně budou předsedajícím
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno ýsledek
sčítání zkontrolovat.
Členovó zastupitelstva obce navrhli provést volbu starosty a
místostarosty veřej ný hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice neschvaluje tajný způsob volby starosty a
místostarosty postupem uvedeným předsedaj ícím a schvaluje provést volbu
starosty a místostarosty veřejným hlasováním
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Výsledek hlasování: pro 4 proti 3 zdržel se 0
ljsnesení č. 4 nebvlo schváleno.

c) volba starosty:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojapovice volí starostku: Helenu Dufkovou
Výsledek hlasování: pro 4 proti 3 zdržel se 0
Usnesení č. 5 bvlo schváleno.

d) volba místostarosty:
IÝóvrh usnesení:
Zastupitelstvo boce Bojanovice volí místostarostu: Petr Záhora
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se l
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

2) ZÍízení finančního a kontrolního qýboru:
Předsedající informoval o povinnosti zÍídit finanční a kontrolní výbor ($ 117
odst. 2 a $ 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.

a) Předseďající navrhl' aby zastupitelstvo zÍíďilo finanční výbor a kontrolní
ýbor, přičemž každý znich bude mít tři členy.
IÝávrh usnesení:
Zastupttelstvo obce Bojanovice zÍizuje finanční ýbor a kontrolní výbor. oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

b) volba předsedy finančního ýboru:
Předsedaj ící vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhu na funkci
předsedy finančního výboru.
Byly podány tyto návrhy: Josef Rákosník
IÝávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice volí předsedou finančního v.ýboru: Josef
Rákosník
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1
Usnesení č. 8 bvlo schváleno

c) volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedaj ící vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhu na funkci
předsedy kontrolního výboru.
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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:
Zastupitelstvo obce Bojanovice volí předsedou kontrolního výboru: Václava
Branného.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 4 proti 3 zdržel se 0

d) Předseďqící vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhu na členy
finančního výboru.

Byly podány týo návrhy: Olga Staráo František Sleza
]Ýávrh usnesení.,
Zastupitelstvo obce Bojanovice volí členy ťrnančního výboru: olga Staráo
František Sleza.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Předsedaj ící vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhu na členy
e) kontrolního výboru.

Byly podány tyto návrhy: Jiří Bestahovský' Jiří Rada
Návrh usnesení:
Zastupítelstvo obce Bojanovice volí členy kontrolního výboru: Jiří
Bestahovský' Jiří Rada
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla stanovena
v souladu s $ 72 zákonao obcích anařízenivlády č,.3712003 Sb., o odměnách
zavýkon funkce starosty obce (s 77 odst. 2 zákona o obcích) odměna ve výši
15.660'- Kč.
Před hlasováním byly členy zastupitelstva obce podány návrhy na snížení
platu a to na Y, s navrhované částky tj. na 7.830'. Kč.
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Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovenou odměnu zavýkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce odměnu ve výši 15.660,- Kč měsíčně snížit naYz
navrhované částky tj. 7.830'. Kč měsíčně.odměna ve \^ýši 7.830o. Kč měsíčně
bude poskytována ode dne zyolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 2 zdržel se 0
Usnesení č. 11 bvlo schváleno:

Předsedající navrhl, abY neuvolněným členům zastupitelstva byla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anaÍízení vlády č.3712003 Sb., o odměnách
zaýkon funkce místostarosty obce (s 77 odst. 2 zékona o obcích) odměna ve
výši 14.030,- Kč.
Před hlasováním byly členy zastupitelsfua obce podány návrhy na snížení
platu a to na Yz s navrhované částky tj. na 7.015'. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovenou odměnu zavýkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce stanoví odměnu ve ýši 14.030'- Kč měsíčně snížit na
Yz navrhované částky tj. 7.015'. Kč. odměna ve vyši 7015,- Kč bude
poskyována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 2 zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anaÍízenív|ády č.3712003 Sb., o odměnách
zavýkon funkce předsedy finančního výboru 880,- Kč a neuvolněného člena
zastupitelstva ve výši 460'-Kě (kumulovanáfunkce) obce ($ 77 odst. 2 zákona o
obcích) ve výši 1.340,- Kč.
Před hlasováním byly členy zastupitelstva obce podány návrhy na snížení
platu a to na lz s navrhované částky za výkon funkce předsedy finančního
výboru tj. na 440,- Kč. odměnaza na uvolněného člena zzastupitelstva ve
výši 460'. Kč zůstává nezměněna.

IÝávrh usnesení.'
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu zaýkon funkce předsedy finančního výboru a jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce (kumulovaná funkce) stanoví odměnu
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v celkové výši 900'. Kč měsíčně. odměna bude poslqrtována ode dne zvolení
do funkce předsedy finančního výboru.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 2
Usnesení č. 13 bylo schváleno:

zdržel se 0

zdržel se 0

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anatízení vlády č.3712003 Sb., o odměnách
zaýkon funkce předsedy kontrolního ýboru 880,- Kč a neuvolněného člena
zastupitelstva ve výši 460,-Kč (kumulovanáfunkce) obce (s 77 odst. 2 zákona o
obcích) odměna ve v'Íši 1.340.- Kč.

Před hlasováním byly členy zastupitelstva obce podány návrhy na snížení
platu a to na % s navrhované částky za výkon funkce předsedy kontrolního
výboru tj. na 440,. Kč. odměna za na uvolněného člena zzastupitelstva ve
výši 460'. Kč zůstává nezměněna.
Nóvrh usnesení:
Zastupttelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu zaýkon funkce předsedy kontrolního výboru a jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce (kumulovaná funkce) stanoví odměnu
v celkové výši 900'- Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce předsedy kontrolního ýboru.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 2
Usnesení č. 14 bylo schváleno:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla stanovena
v souladu s $ 72 zákona o obcích anaŤízenívlády č.3112003 Sb., o odměnách
neuvolněného člena zastupitelstva obce (s 77 odst. 2 zákona o obcích) odměna
ve vyši 460,- Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a
občané obce neuplatnilí žáďná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bojanovice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zékona o
obcích stanoví odměnu neuvolněného člena zastupitelstva obce stanoví odměnu
ve qiši 460,- Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode dne zvolení.
Výsledek hlasování: pro 5 proti2 zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno:

4) Diskuse:
- Jiří Bestahovský - požádal nově zvoleného zastupitele obce

p. Branného o stručné představení - bylo vyhověno,
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Ladislav Dufek (čp. 60 _ Bojanovice) - otočka u čp. 6I,62,
63 a 108 v k.ú. Bojanovice - bude projednáno na příštím
zas eďání zastupitel stva obce,
p. Mráová

up o zorně ní na ne funkčno st mí stn ího r o zhlasu p o d
lepem
budova čp. 56 v Bojanovicích (školka) - zda
zastupitelstvo plánu j ej í znovuotevření

p. Dobešová
pro p.Punčochář vyůívák dopravě do zaměstnání
obecní Ill425
proč se v Malé Lečici opravuje kůlna u čp. 33 není
zťlnančních důvodů ji raději zbourat- odpověď p.
Rákosník

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v t9,25 hodin.

Přílohy zópisu:
I) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle $ 93 dost.

zókona o obcích.

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2010

{r,*tZapisovatel:

ověřovatelé:

Hana Přibíková

Václav Branný

Josef Rákosník


