Zápis č. 11
z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE
konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Komorovice
Přítomni:

Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,
Vlastimil Krejčí, Radka Krejčí, Pavel Alenka, Ing. Jan Koudelka

Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel: Radka Krejčí

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a některých souvisejících zákonů, v platném znění.

1. Zahájení, složení slibu zastupitele
Zasedání zastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce Ing. František Vašák
v 19,00 hodin uvítáním přítomných zastupitelů a konstatoval, že informace o konání a
programu zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na internetových
stránkách obce, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání zastupitelstva.
Starosta dále uvedl, že zastupitelstvo se sešlo v plném počtu a je tedy usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, není k němu námitek a je uložen
k nahlédnutí na obecním úřadě. Upravený (anonymizovaný) zápis byl zveřejněn na
úřední desce obce a rovněž na elektronické úřední desce s možností dálkového
přístupu.
Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. (příloha č. 1).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu Věru Brambůrkovou a Vlastimila
Krejčího, zapisovatelem Radku Krejčí.
Hlasování:
Pro:7 Ing. Vašák, Bc. Jež, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Věru Brambůrkovou a Vlastimila
Krejčího, zapisovatelem Radku Krejčí.

3. Schválení programu
Starosta obce navrhl přítomným program jednání:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zahájení, složení slibu zastupitele
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty
Zřízení kontrolního a finančního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Určení, které funkce budou členové vykonávat
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Diskuze

Hlasování:
Pro:7 Ing. Vašák, Bc. Jež, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.

4. Volba starosty a místostarosty
a) určení volby starosta a místostarosty
Dosavadní starosta obce navrhl volbu veřejnou.
Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Ing. Vašák, Bc. Jež, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing.

Usnesení č. 11/3/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty jako veřejnou.

b) volby starosty
P. Alenka podal návrh na zvolení za starostu obce Bc. Přemysl Ježe.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:1

Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Bc. Jež

Usnesení č. 11/4/2014
Zastupitelstvo obce zvolilo za starostu obce Bc. Přemysl Ježe.

c) volby místostarosty
Nově zvolený starosta obce navrhl za místostarostu obce Ing. Františka Vašáka.

Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:1

Bc. Jež, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Ing. Vašák

Usnesení č. 11/5/2014
Zastupitelstvo obce zvolilo za místostarostu obce Ing. Františka Vašáka.

5. Zřízení kontrolního a finančního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta obce navrhl stejný počet členů jako v minulém volebním období tj. dva
členové a předseda.
Hlasování:
Pro:7 Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0
Usnesení č. 11/6/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů finančního a kontrolního výboru - dva
členové a předseda v každém výboru.

b) volba předsedy finančního výboru
Starosta obce navrhl za předsedu finančního výboru Věru Brambůrkovou.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:1

Bc. Jež, Ing. Vašák, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing. Koudelka
Brambůrková

Usnesení č. 11/7/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu finančního výboru Věru Brambůrkovou.

c) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta obce navrhl za předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Koudelku.
Hlasování:
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:1

Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka
Ing. Koudelka

Usnesení č. 11/8/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Koudelku.

d) volba členů finančního výboru
V. Brambůrková navrhla za členy finančního výboru Radku Krejčí a Pavla Alenku.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:2

Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, V. Krejčí, Ing. Koudelka
R. Krejčí, Alenka

Usnesení č. 11/9/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy finančního výboru Radku Krejčí a Pavla
Alenku.

e) volba členů kontrolního výboru
Starosta obce navrhl za členy kontrolního výboru Vlastimila Krejčího a Pavla Alenku.
Hlasování:
Pro:5
Proti:0
Zdržel se:2

Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, Ing. Koudelka
V. Krejčí, Alenka

Usnesení č. 11/10/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje za členy kontrolního výboru Vlastimila Krejčího a Pavla
Alenku.

6. Určení, které funkce budou členové vykonávat
Starosta obce seznámil členy výborů s tím, že finanční výbor dohlíží na řádné
hospodařením obce s finančními prostředky a kontrolní výbor dohlíží na plnění
přijatých usnesení obce a řádném nakládání s majetkem obce, tak jak ukládá výborům
zákon.

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Starosta obce navrhl stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dnem
zvolení do funkcí ve výši 60% z platného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
členů zastupitelstev obcí.

Hlasování:
Pro:7
Koudelka
Proti:0
Zdržel se:0

Bc. Jež, Ing. Vašák, Brambůrková, R. Krejčí, V. Krejčí, Alenka, Ing.

Usnesení č. 11/11/2014
Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Komorovice, a to ode dne zvolení do funkce tj. 3. 11. 2014 podle ust. § 84 odst. 2 písm.
n) ve spojení s ust. § 77 odst. 2 zákona o obcích. Odměny zastupitelů stanovuje
procentuálně k výši odměn stanovených Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev obcí a to ve výši 60%. (Odměny jsou uváděny
v „hrubém“).
Odměna za výkon funkce:
-

Starosty obce - 11.438,-Kč
Místostarosty obce - 6.070,- Kč
Předsedy výboru - 636,-Kč
Člena výboru - 450,-Kč

8. Diskuze

Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 13. 11. 2014 od 19, 00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Komorovice.

starosta obce:

ověřovatelé zápisu:

Bc. Přemysl Jež

Věra Brambůrková

Vlastimil Krejčí

