OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec,
tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz

Z Á P I S č. 5/10
z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 8.11. 2010 v 18.00 hod.
Místo a čas: kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.10 hod.
Přítomni: p.Ing.Srb, Bílý, Holeček, Matouš, Potužák, Pojar, Bc.Perniklová
Omluveni: -Hosté: dle prezenční listiny
Určení zapisovatele: p.Kotlanová
Ověřovatelé zápisu: p. Potužák, Bc.Perniklová

Program veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb
Složení slibu nově zvolenými členy OZ
Schválení programu zasedání
Volba volební a návrhové komise
Stanovení počtu místostarostů
Ustanovení funkcí členů OZ
Určení druhu volby starosty a místostarosty
Volba starosty a místostarosty
Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů OZ
Návrh na potvrzení stávajícího jednacího řádu OZ
Různé
Diskuse

Veřejné zasedání zahájil dosavadní starosta obce p. Ing. Josef Srb, v 18.00 hodin. Před
zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Číhaň zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30.10.2010 do 7.11.2010. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající přivítal přítomné. Zápis z minulého VZ OZ byl vyložen na OÚ v Číhani, nebyly
proti němu vzneseny žádné připomínky, tudíž se považuje za schválený. Kontrola usnesení
z minulého VZ OZ – splněno.

1) Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb – byli zvoleni p. K.Čáp a
A.Holečková. Komise provedla ověření platnosti voleb kontrolou Osvědčení o zvolení,
která předložili všichni nově zvolení členové OZ a podle výsledků voleb od pověřeného
úřadu.
Jména a příjmení zvolených členů OZ Číhaň ve volbách do zastupitelstva obce Číhaň
konaných 15. a 16.10.2010
Volební strana č.1 – SNK
Pořadí zvolení
Jméno a příjmení
1.
Josef Srb
2.
Jiří Potužák
3.
Vladimír Matouš
4
Pavel Bílý
5.
Hana Perniklová
6.
Miloslav Pojar
7.
Pavel Holeček

Věk
27
33
58
38
27
53
57

Pořadí na HL
1.
3.
5.
7.
2.
4.
6.

Počet hlasů
96
95
86
85
83
81
79

Jména a příjmení náhradníků
Pořadí zvolení
Jméno a příjmení
1.
Václav Nováček
2.
Miroslav Uhel

Věk
25
33

Pořadí na HL
8.
9.

Počet hlasů
29
26

Mandátová komise na základě zjištěných skutečností doporučila ustavujícími zasedání OZ
platnost voleb pro stanovený počet členů OZ.
2) Složení slibu nově zvolenými členy OZ – předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Zapisovatelka přečetla text
slibu stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích, všech 7 členů OZ složili slib pronesením
slova „slibuji“ a podpisem pod písemné znění slibu na připraveném archu. Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3) Schválení programu ustavujícího zasedání - předsedající seznámil přítomné
s programem ustavujícího zasedání... K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Program byl schválen bez připomínek
Schváleno 7 hlasy
4) Volba volební a návrhové komise – pro přípravu souhrnného návrhu usnesení
(rekapitulace přijatých usnesení): A.Holečková, K.Čáp, M.Kotlanová
Schváleno 7 hlasy
5) Stanovení počtu místostarostů - zastupitelstvo obce schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Potvrzeno 7 hlasy
6) Určení funkcí členů OZ - zastupitelstvo obce určuje, že výkon funkce starosty,
místostarosty a ostatních členů OZ obce budou vykonávat jako funkce neuvolněné.
Potvrzeno 7 hlasy

7) Určení způsobu volby starosty a místostarosty – zastupitelstvo obce schvaluje veřejný
způsob volby starosty a místostarosty
Schváleno 7 hlasy
8) Volba starosty a místostarosty – volba proběhla veřejně hlasováním, hlasovalo 7 členů
OZ s právem hlasovat, po sečtení hlasů volební komise zjistila tyto výsledky:
STAROSTA
Ing. Josef Srb

počet hlasů
7

MÍSTOSTAROSTA
Bc.Hana Perniklová

počet hlasů
7

Zastupitelstvo obce volí pro volební období 2010 – 2014:
Starostu obce Číhaň: ING. JOSEF SRB
Místostarostku obce Číhaň: BC. HANA PERNIKLOVÁ
Potvrzeno 7 hlasy
9) Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru - zastupitelstvo obce zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce volí pro volební období 2010 – 2014:

Kontrolní výbor
Finanční výbor

PŔEDSEDA
Pavel Bílý
Miloslav Pojar

ČLENOVÉ
Pavel Holeček, Václav Nováček
Jiří Potužák, Vladimír Matouš
Potvrzeno 7 hlasy

10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši:
Starosta
Místostarosta
Předseda kontrolního výboru
Předseda finančního výboru

7.600,--Kč
3.800,--Kč
1.060,--Kč
1.060,--Kč

a to ode dne 8.11.2010. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné
návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Potvrzeno 7 hlasy
11) Návrh na potvrzení stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce – zastupitelstvo
obce potvrdilo všemi hlasy platnost stávajícího jednacího řádu.
Potvrzeno 7 hlasy

12) Různé
-

-

Stanovení inventarizační komise – kontrolní výbor ve spolupráci s p.účetní,
předseda inv.komise stanoven p. Pavel Bílý
Příprava rozpočtového provizoria na rok 2011
Zajištění nových podpisových vzorů (banka, pošta)

13) Diskuse
-

p.Čáp – problém před domem se stokou při namrznutí, možnost zatrubnění

Na závěr návrhová komise přednesla souhrnný návrh usnesení z ustavujícího veřejného
zasedání.

U S N E SE N Í č.5/10
z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň
konaného dne 8.11. 2010
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
•
•
•
•
•

Zprávu mandátní komise o výsledcích voleb do OZ obce Číhaň, konaných ve dnech
15. a 16.10.2010
Složení mandátní, volební a návrhové komise
Program ustavujícího zasedání
Veřejnou volbu starosty a místostarosty
Zřízení kontrolního a finančního výboru, každý ve 3-členném složení

potvrdilo:
•
•
•
•
•

•

•

Platnost voleb pro stanovený počet členů OZ obce Číhaň ve smyslu mandátní komise
Platnost složení slibu nově zvolenými členy OZ
Stanovení počtu místostarostů v počtu 1
Určení funkcí členů OZ (starosta, místostarosta, ostatní členové OZ) jako funkce
neuvolněné
Platnost volby:
starosty: Ing. Josef Srb
místostarostky: Bc.Hana Perniklová
předsedy kontrolního výboru:: Pavel Bílý
předsedy finančního výboru: Miloslav Pojar
členů kontrolního výboru: Pavel Holeček, Václav Nováček ml.
členů finančního výboru: Jiří Potužák, Vladimír Matouš
Stanovení výše odměn neuvolněným členům OZ a předsedům výborů za výkon
funkce:
Starosta
7.600,--Kč
Místostarosta
3.800,--Kč
Předseda kontrolního výboru
1.060,--Kč
Předseda finančního výboru
1.060,--Kč
Platnost stávajícího jednacího řádu

vzalo na vědomí:
•

Informace v bodě různé a diskuse

V Číhani dne 8.11.2010

zapsala: Miluše Kotlanová

Starosta obce: Ing. Josef Srb

……………………………..

Zápis ověřili: Jiří Potužák

…………………………….

Bc.Hana Perniklová

…………………………….

