Zápis z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce konané dne 3.11.2006
Přítomni : Kandrnál Bohuslav, Ing. Vaňková Markéta, Švec Josef, Koch Dušan, Sedláková
Lenka, Chytka Miloslav, Ing. Vaněk Jaroslav
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vaňková Markéta, Dušan Koch
Program:

1. zahájení
2. složení slibu členů zastupitelstva obce
3. určení ověřovatelů zápisu
4. volba starosty a místostarosty
5. schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
6. ustanovení finančního a kontrolního výboru
7. plán práce do konce roku 2006
8. různé

Ad 1) Zasedání zastupitelstva obce zahájil a vedl p. Kandrnál – bývalý starosta obce .
Ad 2) Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích všichni členi nového zastupitelstva složili slib.
Ad 3) Po složení slibu byli zvoleni ověřovatelé zápisu – sl. Ing. Markéta Vaňková a p.
Dušan Koch.
Ad4) Zastupitelé v souladu s § 84 odst.1, písm. m zákona o obcích projednali a podali
návrh na volbu neuvolněného starosty, kde byl zvolen šesti hlasy p. Kandrnál Bohuslav.
Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování.
Po té projednali a podali návrh na volbu neuvolněného místostarosty. Navržen byl p. Ing.
Vaněk Jaroslav a Dušan Koch. P. Vaněk se tohoto postu vzdal. Šesti hlasy byl zvolen p.
Dušan Koch , jeden se opět zdržel hlasování .
Při obou volbách nebyl nikdo proti.
Ad5) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád
zastupitelstva obce.
Ad6) Byli ustanoveni členové finančního a kontrolního výboru.
Ing. Vaňková Markéta
Finanční výbor:
Kochová Romana
Babáček Josef
Kontrolní výbor:
Sedláková Lenka
Olivová Alena
Černá Olga.
Ad7) Plán práce do konce roku 2006 – zasedání ZO bude 15.12.2006 a budou se provádět
fyzické inventury.
Ad8) Různé:
- předání funkce místostarosty- movité věci ( telefon), klíče, spisy apod.,
- příjem pošty zůstane i nadále u Nestrašilů čp. 16,

-

-

-

-

-

prohrnování sněhu bude provádět p. Nestrašil Rostislav st. – trasa prohrnování bude
stejná jako v loňském roce ( tzn . to co prohrnovala fi . ZEPAS Rudíkov) a přibude
ještě prohrnování silnice „ hodovský kopec“,
za udržování veřejného prostranství v období květen – říjen byla schválena odměna
50,-Kč/hod. P. Zbyněk Láznička dodá počet hodin a bude sepsána dohoda o provedení
práce,
na návrh starosty byla jednohlasně schválena odměna za II. kolo senátních voleb pro
volební komisi - 200,-Kč pro předsedu, zapisovatele a každého člena komise
( celkem 800,-Kč),
byla stanovena odměna členům obecního zastupitelstva:
starosta
3000,- Kč
místostarosta
1000,- Kč
členové
230,- Kč
odměny budou vypláceny od 3.11.2006,
plat účetní
2000,-Kč.
svozový den pro svoz KO je určen čtvrtek v lichém týdnu ,
úprava rozpočtu
úprava cen svozu odpadu,
žádost KÚ o darovací smlouvu na darování pozemku ve vlastnictví obce dle
předběžné darovací smlouvy, viz . vývěska OÚ,
22.11.2006 se bude konat valná hromada MR Velkomezeříčsko-Velkobítešsko,
v pátek dne 10.11.2006 od 7.30 do 14.30 bude přerušena dodávka el. energie .

V Oslavičce dne 3.11.2006

Zapsala Babáčková Bohumíra

Ověřovatelé zápisu

