
Ustanovující zasedání zastupitelstva obce Bohuňov-Janovičky č.1/2010,

konané dne 3.11.2010 v 18.00h v kanceláři obecního úřadu v KD Bohuňov

Počet přítomných  zastupitelů: 7

Další přítomní: 2

Program:
 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
 2. Schválení programu.
 3. Volba starosty a místostarosty
    a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
    b) volba starosty
    c) volba místostarosty.
 4. Zřízení finančního a kontrolního 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
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
    zastupitelstva.
 6. Diskuse.                                                        

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Zápis z jednání a usnesení:

Jednání zastupitelstva svolal a zároveň vedl dosavadní starosta obce a člen nového zastupitelstva 

pan Milan Sláma.

Před samotným jednáním složilo všech sedm přítomných zastupitelů podle § 69 odst. 2 a odst. 3 

zákona o obcích slib, který potvrdili svým podpisem.

1) Zastupitelstvo určilo jako zapisovatele ustavujícího zasedání pana Petra Vášu a 

    ověřovatelem zápisu pana Milana Slámu. 

2) Program ustanovujícího zasedání byl všemi zastupiteli schválen.

3) Volba starosty a místostarosty obce (§ 84 odst. 2 písm. m zákona o obcích)

   a) Zastupitelstvo stanovilo tajný způsob volby starosty a místostarosty.

   b) V tajné volbě zastupitelstvo obce zvolilo ze dvou navržených kandidátů  

        Petra Vášu starostou obce pěti platnými hlasy. 

        Kandidát Milan Sláma obdržel dva platné hlasy.

   c)  V tajné volbě zastupitelstvo obce  zvolilo ze dvou navržených kandidátů 

        Milana Slámu místostarostou obce čtyřmi platnými hlasy. 

        Kandidát Jan Houdek obdržel tři platné hlasy.



    

4) Zastupitelstvo obce ve věci zřízení finančního a kontrolního výboru se dohodlo na  

     následujícím: 

   a) finanční a kontrolní výbor se skládá každý z předsedy daného výboru a dvou členů  

       výboru.

   b) zastupitelstvo obce ve veřejném hlasování zvolilo:

       předsedou finančního výboru pana Jana Houdka jednohlasně.

   c) zastupitelstvo obce ve veřejném hlasování zvolilo:

       předsedou kontrolního výboru pana Luboše Srnského taktéž jednohlasně.                  

   d) zastupitelstvo obce ve veřejném hlasování zvolilo:

       za členy finančního výboru zastupitele pana Františka Slámu a pana Zdeňka Žilku      

       všemi hlasy.

   e) zastupitelstvo obce ve veřejném hlasování zvolilo:

       za členy kontrolního výboru pana PhDr. Martina Šikulu a paní Markétu Žilkovou.

   

   Zastupitelstvo se dále dohodlo na pokračování lesního výboru, jehož jediným členem a   

   zároveň předsedou byl jednohlasně schválen jeho dosavadní předseda pan Jan Žilka.

5) Zastupitelstvo obce schválilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 

    zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 takto: 

    - odměna starostovi obce ve výši 9 000,- Kč schváleno šesti hlasy pro a jedním proti,

    - odměna místostarostovi obce ve výši 3 000,- Kč schváleno jednohlasně,

    - odměna předsedům finančního, kontrolního a lesního výboru ve výši 1 500,-    

      schváleno pěti hlasy pro a dvěma proti.

6) V rámci diskuse pan Milan Sláma informoval zastupitele o probíhajícím projektu    

    vybudování kořenové čističky pro naši obec.

    

Zvolený starosta obce poděkoval panu Milanu Slámovi za práci pro naši obec v uplynulém

volebním období, kdy vykonával funkci starosty obce.

zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 3.11.2010 v 19.40 hod.

Zápis provedl dne 6.11.2010     Bc. Petr Váša, v.r.

Zápis ověřil dne 6.11.2010    Milan Sláma, v.r.




