Z Á P I S
z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
konaného dne 10. listopadu 2010

Program :

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. l zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové opatření č. 5
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
f) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
g) volba předsedy finančního výboru
h) volba předsedy kontrolního výboru
i) volba členů finančního výboru
j) volba členů kontrolního výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
8) Diskuse
9) Usnesení a jeho schválení
10) Závěr

1. Zahájení
Ustavující veřejné zasedání zahájil p. Krotký Jan v 19.00 hodin v sále kulturního domu.
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva. Starosta přivítal přítomné občany . Poté zhodnotil
ve stručnosti uplynulé volební období, co se podařilo udělat, co ne a co by se v nejbližší době
mělo udělat. Poděkoval bývalým členům OZ a nově zvolenému zastupitelstvu popřál hodně
úspěchů při práci a vyzval je ke složení slibu, který přečetl a každý člen OZ řekl „Slibuji“ a
slib podepsal.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelem zápisu z 1. ustavujícího veřejného zasedání byli určeni p. Ruth Václav a p.
Bezděková Barbora. Zápisem veřejného zasedání byla pověřena p. Kašparová Hana.
Hlasování: členové OZ souhlasí se jmenováním ověřovatelů a zapisovatele z veř. zasedání.

3. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem, který byl vyvěšen a byly s ním
seznámeni i zastupitelé . Z důvodu provedení rozpočtového opatření byl program doplněn o
toto opatření. Vyzval členy OZ, kdo souhlasí s tímto navrženým programem nebo má jiný
návrh.
Hlasování: členové OZ s navrženým programem souhlasí.
Volba návrhové komise :
Starosta p. Krotký navrhl složení návrhové komise k přípravě usnesení veřejného zasedání.
Předseda: p. Zub Jan
Členové: p. Chmelíř Václav ml. , p. Kadlec Vladimír
Hlasování: členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
4. Rozpočtové opatření č. 5
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné starosta p. Krotký. Jednalo se v příjmové části
o dotace na volby do ÚSC ve výši 24.000,- Kč a ve výdajové části o čerpání dotace na volby,
navýšení rozpočtu na veřejnou zeleň, na úpravu dětského hřiště a na činnost místní správy ve
výši 46.000,- Kč
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením.
5. Volba starosty a místostarosty
P. Krotký přednesl návrh na volbu dvou místostarostů, který byl projednán po vzájemné
dohodě se členy zastupitelstva.
Hlasování: členové OZ souhlasí s tímto návrhem.
Dále navrhl, aby žádný člen obecního zastupitelstva nevykonával svoji funkci jako
dlouhodobě uvolněný podle § 71 zákona o obcích.
Hlasování: všichni členové OZ souhlasí s tímto návrhem.
Volba starosty a místostarostů byla provedena tajným hlasováním, každý člen OZ obdržel
hlasovací lístek, odebral se do prostoru pro úpravu lístků a vyplněný pak vhodil do volební
schránky. Starosta p. Krotký pak provedl vyhodnocení voleb.
Výsledek hlasování:
Volba starosty
- 6 hlasů pro p. Matouška Václava
- 1 hlas pro p. Majera Jana
Volba místostarostů

- 7 hlasů pro p. Bláhu Václava
- 6 hlasů pro p. Faloutovou Andreu
- 1 hlas pro p. Bezděkovou Barboru

Starostou byl zvolen :

p. Matoušek Václav

Místostarostou byli zvoleni :

p. Bláha Václav a Faloutová Andrea

Po volbě starosty p. Krotký předal slovo novému starostovi p. Matouškovi, který se ujal
dalšího řízení veřejného zasedání a popřál mu mnoho úspěchů při výkonu této funkce.
P. Matoušek poděkoval voličům za důvěru. Požádal členy OZ o schválení jednacího řádu, se
kterým již byli všichni seznámeni.
Hlasování: všichni členové OZ jednací řád schválili.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Do kontrolního a finančního výboru byli navrženi 3 členové v každém výboru.
Finanční výbor

- předseda : p. Majer Jan
- členové : p. Krotký Jan, ing. Falout Josef

Kontrolní výbor

- předsedkyně : p. Bezděková Barbora
- členové : budou jmenováni na dalším veřejném zasedání

Starosta požádal členy OZ, kdo souhlasí s takto navrženými výbory.
Hlasování: členové OZ s návrhem souhlasí.
Pro činnost obecního úřadu bylo dále navrženo ustanovit tyto komise:
- komise místního hospodářství : předseda p. Zub Jan
- komise odpadového hospodářství a správy budov : předseda p. Bláha Václav
- komise lesního hospodářství : předseda p. Ruth Václav
- komise kultury a sportu : předsedkyně p. Faloutová Andrea
Hlasolvání: členové OZ souhlasí se zřízením komisí
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Pro členy OZ byly navrženy odměny v této výši :
- starosta
9.000,- Kč
- místostarostové
3.000,- Kč
- předsedové výborů a komisí 1.000,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce tj. od 10.11.2010.
Hlasování: členové OZ souhlasí s výší odměn.
8. Diskuse
p. Falout Josef – poděkoval dodatečně za přípravu rodáků p. Kosohorské, Roubové a
Kadlecové za jejich práci s dětmi.
p. Štich Luděk - zajímal se o jednání, která předcházela veřejnému zasedání a proč chtěl být
starosta jako uvolněný. Opověděl mu starosta p. Matoušek, že tento návrh měl, ale po dohodě
se členy OZ bylo zvoleno jiné řešení a to že funkci místostarosty budou vykonávat 2 členové
OZ.

p. Kadlec Vladimír - měl dotaz na nové členy OZ, že postrádal jejich účast na minulém
veřejném zasedání a že by se chtěl jako občan dozvědět, jaké mají plány do budoucna, co
budou v obci dělat a zda budou podporovat složky v obci, konkrétně Tělovýchovnou jednotu
Vřeskovice.
Odpověděla p. Faloutová Andrea, že určitě složky bude obec nadále podporovat, ale že to
není jen o tom , co obec dá, ale také, až bude obec potřebovat, složky budou pomáhat. Pomoc
musí být vzájemná. Starosta p. Matoušek navrhl se složkami schůzku.
p. Krotký - navrhl uzavřít diskusi o neúčasti nových zastupitelů na veřejném zasedání.
p. Štich Luděk - tázal se jaký bude rozpočet, proč byla navýšena odměna pro členy OZ a jak
chtějí zastupitelé šetřit.
9. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 1. ustavujícího zasedání členů obecního zastupitelstva přečetl předseda
návrhové komise p. Zub Jan. Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování: všichni členové OZ souhlasí s návrhem usnesení z 1. ustavujícího zasedání.
10. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a vyjádřil přesvědčení, že
zvolené zastupitelstvo bude pracovat ve prospěch obce.
Schůzi zakončil ve 20.10 hod.

…………………………………. ..
Václav Bláha
Andrea Faloutová
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Václav Ruth

………………………

p. Barbora Bezděková

………………………

Vřeskovice dne 10.11.2010

………………………………………
Václav Matoušek
starosta

