Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hluboké Dvory
konaného v kanceláři obecního úřadu Hluboké Dvory dne 5. listopadu 2018
Přítomno:

5 členů zastupitelstva obce (ZO). ·

Zasedání ZO zahájil v 19.00 hod. stávající starosta obce pan Ing. Vratislav Pokorný.
Předsedající přivítal přítomné členy ZO a občany obce.
Předsedající

konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu se zákonem,
a že v okamžiku zahájení jednání je přítomno 5 členů ZO, zasedání je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem určil Ing. Zemanovou a ověřovateli zápisu z dnešního zasedání ZO Martina
Pangráce a Drahomíra Zemana.
/

Členové zastupitelstva obce poté složili předepsaný slib členů zastupitelstva obce, který
přednesl

Ing. Vratislav Pokorný, a prohlášením slibuji a stvrzením podpisem písemného

znění.

Předsedající

navrhl, aby na ustavujícím zasedání ZO bylo hlasování o zvolení starosty a
místostarosty veřejné.
K předloženému návrhu nebyly podány připomínky ani

doplňující

nebo pozměňovací návrhy.

Hlasování:
Pro 5 hlasů.

Proti nebyl nikdo.

Nikdo se nezdržel.

Návrh byl přijat.
Předsedající předložil členům

ZO návrh programu ustavujícího zasedání:

1. Zahájení
2. Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
3. Složení slibu členy zastupitelstva
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Schválení programu
6. Určení počtu místostarostů
7. Určení, které funkce budou členové vykonávat, jako uvolnění
8. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
9. Volba starosty
1O. Volba místostarosty
ll. Zřízení finančního a kontrolního výboru
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13. Pověření k zastupování obce ve svazcích obcí a komunálních firmách
14. Diskuse
15. Závěr

K předloženému návrhu nebyly podány připomínky ani
Průběh

doplňující

nebo

pozměňovací

návrhy.

zasedání:

l.Ustavující zasedání obecního zastupitelstva zahájil Ing. Pokorný
2.Předání osvědčení

o zvolení

členem

zastupitelstva obce

Usnesení 1.2 : Všichni zvolení zastupitelé obce převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.

3. Složení slibu členy zastupitelstva
Usnesení 1.3: Všichni zvolení zastupitelé obce složili slib, který přečetl Ing. PokÓrný. Slovem slibuji a
podpisem slibu, který je přílohou zápisu.
Určení ověřovatelů

4.

zápisu a zapisovatele

Usnesení 1.4: Na funkci zapisovatele na celé volební oddobí byla navržena Marcela Zemanová. Na funkci

ověřovatelů zápisu na celé volebnř oddobí byli navrženi Pangrác Martin a Zeman Radek.
Výsledek hlasování:

pro:S

proti:O

zdržel se: O

5. Schválení programu
Usnesení 1.5: Program 1. zasedání zastupitelstva obce byl bez připomínek schválen.
Výsledek hlasování:

6.

pro:S

proti:O

zdržel se: O

Určení počtu místostarostů

Usnesení 1.6: Stávající starosta předložil návrh na jednoho místostarosty. O návrhu dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro:S

7. Určení, které funkce budou

členové

proti:O

zdržel se: O

vykonávat, jako uvolnění

Usnesení 1. 7: Předsedající dal návrh, aby všechny funkce členové zastupitelstva vykonávali jako
neuvolnění.

Výsledek hlasování:

8.

Určení způsobu

pro:S

proti:O

zdržel se: O

volby starosty a místostarosty

Usnesení 1.8: Předsedající navrhl, aby na ustavujícím zasedání ZO bylo hlasování o zvolení starosty

a místostarosty veřejné. O návrhu dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro:S

proti:O

zdržel se: O

9. Volba starosty
Usnesení 1.9: Drahomír Zeman dal návrh, aby funkci starosty vykonával Tomáš Urban.
Výsledek hlasování:

pro:4

proti:O

zdržel se: 1

10. Volba místostarosty
Usnesení 1.10: Pangrác Martin dal návrh, aby funkci místostarosty vykonával Drahomír Zeman.
Výsledek hlasování:

ll . Zřízení

finančního

pro:4

proti:O

zdržel se: 1

a kontrolního výboru

Usnesení 1.1: Na funkci finančního výboru starosta navrhnu/: předseda Zemanová Marcela, členové
Zeman Radek, Smetana Jiří. Starosta dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:

proti:O

pro:4

zdržel se: 1

Na funkci kontrolního výboru byli navrženi: předseda Pangrác Martin,
Vratislav, Chlup

Luděk.

Výsledek hlasování:

12. Rozhodnutí o

odměnách

členové

Starosta dal o návrhu hlasovat.
pro:4

za výkon funkcí

proti:O

zdržel se: 1

neuvolněných členů

zastupitelstva

Usnesení 1.12: Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn 60% z maxima daného zákonem.
Starosta dal o odměňování členů zastupitelstva hlasovat.
Návrh výše

odměn:

starosta obce 13

Výsledek hlasování:

140Kč

pro:S

místostarosta obce 11
Výsledek hlasování:

pro:S

předsedové fina nčního

Výsledek hlasování:
členové

pro:S

proti:O

zdržel se: 1

proti:O

zdržel se: 1

826Kč

a kontrolního výboru 1 314Kč
proti:O

zdržel se: 1

zastupitelstva 1 095Kč

V ' slede k hlasování:

zdržel se: 1

Pokorný

_IJ ,_pověření

k zastupování obce ve svazcích obcí a komunálních firmác
Usnesení 1.13: K zastupování ve svazcích obcí a komunálních firmách byl návržen starosta Urban
Tomáš. Starosta dal o návrhu hlasovat.
proti:O
zdržel se: 1
Výsledek hlasování:
pro:4

14. Diskuse -Další termíny zasedání zastupitelstva obce byly odsouhlaseny na 26. I 1. 2018 a 21. 12. 2018.
-Další zasedání se budou konat vždy každé první pondělí v měsíci.
- Novoročenky budou objednány z firmy Consult s.r.o. Chrudim, množství 100ks. Ze zaslaného
katalogu byl vybrán typ 10 807 s textem č. 6.
15.

Závěr

Zapsal :

Prof. Ing. Tomáš Urb
starosta obce
V Hlubokých Dvorech dne 12. listopadu 2018.

Zápis

ověřili :

·nryh, .
~

