Obec Drunče
Zastupitelstvo obce Drunče

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drunče
KONANÉHO DNE 12.11.2010,V 18:00 HODIN
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva obce Drunče bylo zahájeno v 18 hodin dosavadním starostou obce
Drunče.(dále jen předsedající)
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby v souladu s §91 odst.1
zákona č.128/2000 Sb.,o obcích,v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování(lhůta uplynula dne3.11.2010).
Informace podle §93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Drunče
Zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů a to od 3.11.2010-11.11.2010.
Současně byla zveřejněna i na elektronické desce.
Předseda schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva(příloha 1)
konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva(z celkového počtu 5),takže zastupitelstvo je
usnášenischopné(§92 odst.3 zákona o obcích).
Mimořádně bylo zahájeno zastupitelstvo minutou ticha.Byla uctěna památka na našeho
dlouholetého kolegu a zastupitele,veselého a spravedlivého člověka pana Jiřího Maryšku.
Všem budou chybět jeho historky a vtipy,kterých znal nekonečné množství a uměl jimi
zaujmout posluchače všech generací.ČEST JEHO PAMÁTCE.

SLOŽENÍ SLIBU ZASTUPITELSTVA
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že
odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený podle §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.2)
žádný člen neodmítl slib složit.

1.URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Skůpu a Jana Petříka a zapisovatelku Hanu
Krejčovou..K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Drunče určuje ověřovateli zápisu Jiřího Skůpu a Jana Petříka a
zapisovatelem Hanu Krejčovou.
Výsledek hlasování: Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č1 bylo schváleno.
2.SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední a elektronické desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení:
1)určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2)schválení programu
3)volba starosty a místostarosty
a)určení způsobu volby
b)volba starosty
c)volba místostarosty
4)zřízení finančního a kontrolního výboru
a)určení počtu členů výborů
b)volba předsedy fin.výboru
c)volba předsedy kontrol.výboru
d)volba členů fin,výboru
e)volba členů kontrol.výboru
5)rozhodnutí o odměnách
6)diskuse
Výsledek hlasování.Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č.2 bylo schváleno.

3)VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY

3a)Určení způsobu volby:

Předsedající konstatoval,že nestanoví-li zastupitelstvo jinak,probíhá volba starosty a
místostarosty veřejným hlasováním.
Návrh usnesení
…………………..
Zastupitelstvo obce Drunče schvaluje veřejný způsob hlasování.(Některý z členů
přednese návrh a bude se o něm hlasovat.)
Výsledek hlasování:Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č.3a) bylo schváleno.

3b) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:člen zastupitelstva Jiří Skůpa navrhl zvolit do funkce starosty
Vladislava Skůpu.
Návrh usnesení:
…………………..
Zastupitelstvo obce Drunče volí starostou Vladislava Skůpu.
Výsledek hlasování: Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0 .
Usnesení č.3b) bylo schváleno.

3c) Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:člen zastupitelstva Jan Petřík navrhl zvolit do funkce
místostarosty Petra Souchu.
Návrh usnesení:
…………………
Zastupitelstvo obce Drunče volí místostarostou Petra Souchu.
Výsledek hlasování: Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č 3c) bylo schváleno.

4) ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU

a)Určení počtu členů výborů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit kontrolní a finanční výbor(§117 odst.2 a §84
odst.2,písm.I),neboť funkční období výborů původního zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva..Zastupitelstvo určuje počet členů výborů,který musí být lichý,přičemž finanční i kontrolní výbor
musí mít nejméně 3 členy.Členy výborů mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby přičemž předsedou výboru
musí být člen zastupitelstva.Členy výborů nemohou být starosta,místostarosta ani jiné osoby zabezpečující
rozpoč.a účetní práce na obecním úřadě.
Předsedající navrhl,aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor,přičemž každý bude mít 3 členy.Jiný
návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
…………………
Zastupitelstvo obce Drunče zřizuje finanční a kontrolní výbor.Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0..
Usnesení č4a) bylo schváleno.

4b)VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající navrhl zvolit předsedou finančního výboru Jana Petříka.
Návrh usnesení:
…………………
Zastupitelstvo obce Drunče volí předsedou finančního výboru Jana Petříka.
Výsledek hlasování:Pro 5 .Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č4b) bylo schváleno.
4c)VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající navrhl zvolit předsedou kontrolního výboru Jiřího Skůpu.
Návrh usnesení
…………………….
Zastupitelstvo obce Drunče volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Skůpu.
Výsledek hlasování:Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č 4c)bylo schváleno.
4d) Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl členy Janu Souchovou a Martina Skůpu.

Návrh usnesení
……………….
Zastupitelstvo obce Drunče volí členy finančního výboru Janu Souchovou a Martina Skůpu.
Výsledek hlasování:Pro 5 .Proti 0 .Zdrželi se 0.
Usnesení č 4d)bylo schváleno.
4e)VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající navrhl členy Stanislavu Maryškovou a Jiřího Šimečka.
Návrh usnesení
………………..
Zastupitelstvo obce Drunče volí členy kontrolního výboru Stanislavu Maryškovou a Jiřího Šimečka.
Výsledek hlasování:Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č 4e)bylo schváleno.

5)ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Předsedající navrhl ponechat odměny jaké měli původní zastupitelé.
Viz příloha č.3
Návrh usnesení
…………………
Zastupitelstvo obce Drunče v souladu s§42 a §84 odst.2 písm.n,zákona o obcích stanoví odměny
zastupitelům zapsané v příloze 3.Odměna bude poskytována od 1.11.2010 každého 14. v měsíci.
Výsledek hlasování:Pro 5.Proti 0.Zdrželi se 0.
Usnesení č 5 bylo schváleno.
6)Diskuse
Předsedající ukončil zasedání a poděkoval za účast.
Přílohy zápisu:
1.Prezenční listina
2.listina prokazující složení slibu
3.listina odměn zastupitelů
4.zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání
Zápis byl zhotoven dne 12.11.2010
Zapisovatel:Hana Krejčová
Ověřovatelé Jan Petřík dne 12.11.2010
Jiří Skůpa dne 12.11.2010
Starosta Vladislav Skůpa dne 12.11.2010

