Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Bílé Podolí,
konaného dne 5.11. 2014, od 17:15 hodin. v zasedací místnosti městyse Bílé Podolí
Zahá jení zasedání zastupitelstva
Za edání Zastupitel tva městyse Bílé Podolí( dále též jako "zastupitelstvo")
dosavadním starostou Jiřím Desenskýrn ("dále jako "předsedající").

bylo zahájeno

v 17,15 hod.

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva
městyse (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle
53 zákona Č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno tak aby se v souladu s § 91 odst. I
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů oudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední de ce městy se Bílé
Podolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10. do 5.1 1.2014 Současně
byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
Př ds dající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 9 /devět/ členů zastupitelstva
(z celkového počtu devíti všech členů zastupitelstva),
takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení

Iibu členv zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení
slibu. Před ložením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
ložení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ..Slibuji
věrnost České republice.
libuji na svou če t a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě. v
zájmu mě tyse a jeho občanů a řídit se Ú tavou a zákony České republiky:' a jmenovitě vyzval přítomné
členy za tupitelstva ke složení slibu pronesením
slova "slibuji" a podpisem na připraveném
archu
(příloha
2)
č,

Žádný člen za tupitelstva
rčení ověřovatelů
Předsedající
I na
Schválení

neodmítl

složit slib ani nesložil slib s výhradou.

a zapisovatele

určil ověřovatele

zápisu:

Slovjaková

Andrea

a Horálek

Ladislava

zapisovatele:

Šmidová

programu:

Předsedající
seznámil
přítomné
s návrhem
programu
v souladu
s pozvánkou
předanou
členům
za tupitel tva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední de ce. K návrhu programu byl vznesen
návrh na doplnění o bod: zřízení
kulturní
a sportovní
komise a
volba jejího předsedy.
Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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u ne ení

č.

1/2014 :

Zastupitelstvo městyse Bi/é Podolí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I.

II.

I.
V.
VI.

Volba taro t a místostarosty
určení počtu mí to taro tů
určení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
určení způ obu volby starosty a místo tarosty
volba starosty
olba mí to taro ty
Zřízení finančního a kontrolního
výboru
určení počtu členů finančního
a kontrolního
výboru
volba před edy finančního výboru
volba předsedy kontrolního
výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního
výboru
Zřízení komi e pro kulturu a port a volba jejího před edy
Rozhodnutí
o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitel
tva (§ 72 zákona o
obcích)
Diskuse

Výsledek hla ování:

I - volba

taro

Pro 9 Proti O Zdrželi se

O

ty a místostarosty:

rčení počtu mí to tarostů:
Před edající navrhl, aby za tupitelst o olilo pouze jednoho mí to tarostu. Jiné návrhy n b ly vzneseny,
proto b 10 hla ováno. Před hlasováním byla dána možno t zastupitelům i přítomným občanům sdělit vé
tano isko. Žádné stano i ko vzneseno nebylo.
u ne ení č. 2/2014 :

Za tupitelstvo městyse Bi/é Podolí schvaluje zvoleni jednoho mistostarosty.
Výsledek hlasování:

Pro 9 Proti

O Zdrželi

e

O

rčení, které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce staro ty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona
o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným
občanům
dělit vé tanovi ko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
u ne ení
3/2014 :
Zastupitetstvo městyse Bílé Podolí v souladu s § 84 odst. 2 písmo k) zákona o obcích určuje, že pro
vykon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
vý ledek hla ování: Pro
9 Proti O Zdrželi se O
č.

rčení způ obu volby starosty a místo taro ty:
Před edající konstatoval
že ne tanoví-li za tupitel t o jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním
Př d edají í dále upozornil, že nejdříve bude 01 n staro ta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném
zvolení konkrétního
kandidáta již nebude
v hlaso ání pokračováno.
ávrh na tajné hlasování nebyl podán
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avrhování

kandidátů

na funkci starosty a volba starosty:

Před edající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů
na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva
Horálek Ladislav navrhl zvolit do funkce taro ty Jiřího
Desen kého Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

usnesení Č. 4/2014
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí volí starostou Jiřího Desenskélto
Výsledek

Navrhování

hlasování:

kandidátů

Pro

9 Proti

O Zdrželi se

na funkci místostarosty

O

a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci místostarosty.
místostarosty
byl navržen Libor Vraný. Před hlasováním
byla dána možnost
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Do funkce
zastupitelům

usnesení Č. 512014
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí volí místostarostou Libora Vraného
Výsledek

hlasování:

Pro

9

II - Zřízení finančního a kontrolního

Proti

O Zdrželi se

O

výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovalo
povinnosti zřídit finančni a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo I) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo
určuje počet
členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být
členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze před edou výboru může být jen člen zastupitelstva
(§
117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta,
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy . .Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možno t
zastupitelům i přítomným občanům
dělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

u nesení Č. 6/2014
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí zřizuje finanční
thčlenn é.
Výsledek

hla ování:

Pro

9 Proti

O Zdrželi se

výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
O

Volba před edy finančního výboru:
Předsedající
yzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Do funkce předsedkyně
finančního výboru byla navržena Gdovinová Božena. Před hla ovánírn
byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

usnesení č.: 712014
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí volí předsedou finančního
Výsledek hlasování:

Volba předsedy kontrolního

Pro

9 Proti

O Zdrželi se

výboru Gdovinovou Boženu

O

výboru:

Předsedající
vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Do funkce předsedkyně
kontrolního
výboru byla navržena
Vlčková
Marie. Před
hla ováním byla dána možnost zastupitelůrn
i přítomným občanům
dělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

usnesení č.: 8/2014
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí volí předsedou kontrolního
V Ý ledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdržel i e O

výboru Vlčkovou Marii
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Volba členů finančního a kontrolního

výboru:

Před edající vyzval členy zastupitelstva
k podáváni
návrhů na členy kontrolního
výboru a
finančního výboru. Do funkce člena finančního
ýboru byli navrženi Jelínková Barbora Horálek
Ladi la a do funkce člena kontrolního výboru Bohatý Bohumil a lovjaková Andrea.
Před hla ováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovi ko děleno nebylo.

u ne ení č.: 9/2014
Za tupitelstvo městyse Bílé Podolí volí členy finaněniho
Ladi lava
vý ledek hlasování:

Pro

u nesení č.: 10/2014
Zastupitelstvo městyse
lovjakovou Andreu
V Ý ledek hlasování:

IV.

Pro

9

Proti

O Zdrželi se

Bílé Podolí
9

Proti

volí členy

O Zdrželi se

výboru Jelínkovou

Barboru,

Horálka

O

kontrotniho

výboru

Bohatého

Bohum iln a

O

zřízení komi e pro kulturu a sport a volba před edy
Před edající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo komi i pro kulturu a sport a aby na dnešním jednání
byl zvol n předseda a členové doplněni později.
ebyly zne eny připomínky.
Do funkce před edy korni e pro kulturu a sport byl na ržen Petr Heřmánek.

u ne ení č.: 11/2014
Zastupitel. Ivo městyse Bílé Podolí zřizuje komisi pro kulturu a sport a volí piedsedu komise
Petra Hehnánka
výsl dek hlasování:

V - Rozhodnutí

Pro

9

Proti

O Zdrželi se

O

o odměmlch za výkon funkcí neuvolněných

členů zastupitelstva:

Předsedající
navrhl aby neuvolněným
členům za tupitelstva byla v ouladu
~ 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003
b., o odměnách za výkon funkce neuvolněným
členům
za tupitelstev, v platném znění, poskytována
měsíční odměna ve výši předseda výboru nebo
komise 1 340,- Kč, člen výboru nebo komise 1 030,- Kč člen zastupitelstva 360,- Kč. Předsedající
navrhl též mě iční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce /§ 77 odst. 2 zákona
o obcíchl12 073 -Kč. Jmenovitý
rozpis je přílohou
zápisu. Před hlasováním
nebyly členy
za tupit Istva obc podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanovi ka.

u ne ení č.: 12/2014
Zastupitel. Ivo městy e Bílé Podolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmo 11) zákona o obcích
stanov! odměnu Ul výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 360,- kč
mě ičně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náltradnika ode
dne prvniho zasedání zastupitel. tva, jehoi se zúčastnil.
Zastupitelstvo měst) se Bílé Podolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmo 11) uikoua o obcích
stanovi odměnu za vykon funkce mistostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce \'e
v)'ši12 073,- měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce mistostarosty.
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmo n] zákona o obcích
stanoví odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce piedsedy výboru a komise
zastupitelstva ve výši J 340,- Kč měsíčně a člena výboru a komise ve výši 1030,-Kč. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru a komise
J menovitJ' rozpis je přílohou zápisu.
vý ledek hlasování:

Pro

9 Proti

O Zdrželi se

O

-5 IV-Di
ku e
Zastupitelé byli informováni o stavu realizovaných akcí a diskuse se týkala jejich zabezpečení.
výstavba kanalizace l. etapa - je připravována kolaudace
II. etapa - bylo předáno staveniště, je připravován harmonogram prací tak,
aby bylo možno seznámit obyvatele
projednány byly nejbližší akce - mikulášská nadílka pro děti 29.11., rozsvícení stromku 30.11.
vánoční zpívání v kostele

Před edající ukončil zasedání

zastupitelstva

v 18.25 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Li tina prokazující složení slibu či nů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapisovatel.Smídová

Ověřo atelé:

Alena

4 . r
lovjaková

Andrea

Horálek Ladi lav

~tJ::~......

.
.

.
.

Příloha Č. 1
Zápisu z ustavujícího
Prezenční listina

zasedání Zastupitelstva

Jméno a příjmení člena zastupitelstva

Bohumil Bohatý
Jiří Desenský
Božena Gdovinová
Petr Heřmánek
Ladislav Horá/ek
Barbora Jelínková
Andrea Slovjaková
Marie Vlčková
Libor Vraný

obce::

městyse Bílé Podolí

Podpis:

dne

5. 11. 2014

Příloha Č. 2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Bílé Podolí dne 5.11. 2014
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib
člena zastupitelstva

obce.

"Slibuji věrnost Ceské republice. Slibuji na svou test a svědoml, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Lhota a jejích občenů a ffdit se Ústavou a zákony Ceské republiky" [§ 69
odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].
Svým podpisem potvrzuji složeni slibu
Jméno a příjmení:

Bohumil Bohatý
Jiří Desenský
Božena Gdovínová
Petr Heřmánek
Ladislav Horálek
Barbora Jelínková
Andrea Slovjaková
Marie Vlčková
Libor Vraný

Podpis:

Příloha č. 3
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
městyse Bílé Podolí ze dne 5.11.2014
Listina prokazující převzetí osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městyse

Svým podpisem potvrzuji

převzetf osvědčení

Jméno a příjmení:

Podpis:

Bohumil Bohatý
/J

Jiří Desenský

y

Božena Gdovinová
Petr Heřmánek
Ladislav Horálek
Barbora Jelínková
Andrea Slovjaková
Marie Vlčková
Libor Vraný
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