Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce
Záboří, konaného dne 4. 11.2014 od 18.00 hodin v kanceláři
Obecního úřadu v Záboří.

Zasedání zastupitelstva obce Záboří bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním
starostou Ing. Václavem Kurzem. Bylo konstatováno, že zasedání bylo řádně
svoláno a dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 9
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech bodech
programu – viz. prezenční listina.
Další řízení schůze bylo předáno nejstaršímu členovi nově zvoleného
zastupitelstva p. Marii Antonyové, která v souladu s § 69 odst.2 zákona o
obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Slib byl přečten a
každý člen zastupitelstva byl vyzván ke složení slibu pronesením slova „SLIBUJI“
a k podpisu na připraveném archu – viz. příloha / znění slibu a podpisy členů/.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: předsedající navrhl zapisovatele
Ing.Václava Kurze a ověřovatele zápisu Pavla Marka a Stanislava Hrubého.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schválení programu dle pozvánky, která je přílohou zápisu:
1. Zahájení
2. Slib člena zastupitelstva
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba členů finančního a kontrolního výboru
6. Stanovení odměn
7. Usnesení a závěr

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění a program byl schválen
všemi hlasy členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vzhledem k tomu, že první dva body programu byly vyčerpány v úvodu schůze
přistoupila předsedající schůze ke třetímu bodu programu:

ad.3) Volba starosty – předsedající navrhla, aby během celého zasedání byla
použita volba veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na funkci starosty byl navržen Ing. Václav Kurz, k tomuto návrhu se všichni
členové vyjádřili souhlasem.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání a pokračoval
čtvrtým bodem programu.

ad.4) Volba místostarosty - starosta podal návrh na zvolení 2 místostarostů:
Marie Antonyová a Roman Říha. Členové zastupitelstva návrh přijali a
souhlasně se výjádřili:
Hlasování pro Marii Antonyovou : Pro: 8
Hlasování pro Romana Říhu :
Pro: 8

Proti: 0
Proti:0

Zdržel se: 1
Zdržel se: 1

ad.5) Volba členů a předsedů finančního a kontrolního výboru – na předsedu
finančního výboru byl navržen Pavel Marek.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Na členy finančního výboru byli navrženi : Mgr. Ludmila Hrubá a Vladimír Čapek
Hlasování pro Mgr. Ludmilu Hrubou: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Hlasování pro Vladimíra Čapka:

Proti: 0

Zdržel se :1

Pro: 8

Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Michal Říšský.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Na členy kontrolního výboru byli navrženi: Aleš Augustin a Stanislav Hrubý
Hlasování pro Aleše Augustina :
Hlasování pro Stanislava Hrubého:

Pro: 8
Pro: 8

Proti: 0
Proti:0

Zdržel se: 1
Zdržel se: 1

ad.6) Stanovení odměn zastupitelů – předsedající navrhl, aby všem členům
zastupitelstva obce byla stanovena odměna - měsíčně s platností od 4.11.2014
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění
nařízení vlády č. 459/2013 Sb. V tomto případě bude vyplácen pouze stanovený
tarif bez poskytnutí příspěvku podle počtu obyvatel v obci.
Starosta : 16 455,- Kč
Místostarostové: stanovený tarif ……….7 509,- Kč se dělí pro 2 místostarosty
tzn. 3 755,- Kč pro každého místostarostu.
Předseda výboru: 880,- Kč
Člen výboru:
Hlasování:

570,- Kč
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7/2014 z ustavujícího zasedání Obce Záboří ze dne 4.11.2014

1. Všichni členové OZ složili slib
2. OZ zvolilo starostu obce Ing. Václava Kurze a 2 místostarosty obce - Marii
Antonyovou a Romana Říhu.
3. OZ zvolilo předsedu finančního výboru - Pavla Marka
4. OZ zvolilo 2 členy finančního výboru - Mgr.Ludmilu Hrubou a Vladimíra Čapka
5. OZ zvolilo předsedu kontrolního výboru – Michala Říšského
6. OZ zvolilo 2 členy kontrolního výboru – Aleše Augustina a Stanislava Hrubého
7. OZ stanovilo a odsouhlasilo výši měsíčních odměn zastupitelů - dle přílohy č.
1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č.459/2013 Sb.
v základní výši tarifu bez nároku na příplatek podle počtu obyvatel.

Zapsal : Ing. Václav Kurz ………………………………………..

Ověřovatelé zápisu: Pavel Marek…………………………….
Stanislav Hrubý ………………………..

