Zápis č. 1/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,
konaného dne 8.11.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice
PROGRAM :
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
4. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva obce
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
8. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
9. Diskuse
10. Závěr
1) První a současně ustavující zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 bylo zahájeno dosavadním starostou obce
panem Liborem Kašpárkem v 19.00 hodin. Starosta obce přivítal členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů
naší obce. Všem zvoleným zastupitelům poblahopřál k jejich úspěchu ve volbách.
Po zahájení zasedání starosta obce upozornil všechny přítomné, že bude z dnešního jednání pořízen zvukový záznam
- k tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta obce konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce.
Zasedání bylo řádně vyhlášeno, je mu přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Blanka Adamová.
Pan Libor Kašpárek informoval všechny přítomné, že dnešní zasedání zastupitelstva povede sám jako dosavadní
starosta v souladu s § 91 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, a to až do doby, než bude zvolen starosta, popřípadě
místostarosta.
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce - Úkolem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je především volba
starostu a místostarostu obce. Předsedající informoval, že se členové zastupitelstva obce Hnojice mohou ujmout
svých funkcí až po složení předepsaného slibu ve znění, jež stanoví zákon o obcích.
Proto požádal zapisovatelku dnešního zasedání paní Adamovou, aby přečetla text slibu, a pak jednotlivé členy
zastupitelstva obce, aby tak, jak budou čtena jejich jména, přistoupili ke složení slibu. Slib je skládán pronesením
slova „slibuji“ a potvrzením slibu podpisem člena ZO. (Slib podepsaný všemi členy ZO je součástí zápisu ze zasedání
ZO.)
Paní Adamová přečetla text slibu: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Poté jednotliví zastupitelé složili předepsaným způsobem slib.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice bere na vědomí složení slibu těchto členů zastupitelstva obce:
Václav Adam, Miloš Fišer, Jarmila Hubáčková, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář, Josef
Papica, Lucie Švancerová, Zdeněk Vyhnánek – 9 hlasů pro.
3) Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání – předsedající navrhl za ověřovatele zápisu z dnešního
ustavujícího zasedání pana Václava Adama a slečnu Lucii Švancerovou.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a slečnu
Lucii Švancerovou – 9 hlasů pro.
Poté předsedající informoval všechny přítomné, že program zasedání byl řádně vyvěšen na úřední desce a všichni
zastupitelé jej obdrželi. Vyzval členy ZO ke vznesení připomínek k tomuto programu. Žádné připomínky nebyly
vzneseny, tudíž předsedající navrhl hlasovat o programu a zároveň navrhl, aby diskuse probíhala ke každému bodu
programu zvlášť.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje program 1. zasedání ZO Hnojice ze dne 8.11.2010 a
schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání – 9 hlasů pro.
4) Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva obce Hnojice – předsedající navrhl členům ZO pro následující
volební období 2010 – 2014 jednoho uvolněného člena Zastupitelstva obce Hnojice, a to starostu obce.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice určuje jednu funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva
uvolněn, a to starostu – 7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel hlasování.
5) Volba starosty – předsedající pan Libor Kašpárek informoval členy ZO, že nejdříve se bude hlasovat o způsobu
hlasování. Navrhl veřejný způsob hlasování o volbě starosty i místostarosty a vznesl dotaz, zda má někdo jiný
návrh. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje veřejný způsob hlasování o volbě starosty a místostarosty – 9 hlasů
pro.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy kandidátů na starostu a upozornil, že v případě, že bude
více návrhů, bude hlasováno v pořadí tak, jak byly návrhy podány.
Pan Václav Adam navrhl na výkon funkce starosty obce pana Libora Kašpárka. Tento s kandidaturou souhlasil.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice zvolilo starostu obce pana Libora Kašpárka – 6 hlasů pro, 2
proti, 1 se zdržel hlasování.
Nově zvolený starosta obce pan Libor Kašpárek poděkoval všem voličům i členům zastupitelstva obce za zvolení.
Uvedl, že bude pokračovat v práci tak, aby byl pro naši obec co největším přínosem.
6) Volba místostarosty – starosta obce požádal členy ZO, aby podali návrhy kandidátů na místostarostu a upozornil, že
v případě, že bude podáno návrhů více návrhů, bude hlasováno v pořadí tak, jak byly jednotlivé návrhy podány.
Pan Václav Adam navrhl na výkon funkce místostarosty pana Zdeňka Juráska a tento s kandidaturou souhlasí. Žádný
jiný návrh nebyl podán.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice zvolilo místostarostu obce pana Zdeňka Juráska – 8 hlasů pro,
1 se zdržel hlasování.
Poté starosta obce blahopřál panu Zdeňku Juráskovi ke zvolení do funkce místostarosty.
7) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce – starosta obce informoval, že na ustavujícím zasedání
by také měly být stanoveny odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Konstatoval, že všichni nově zvolení členové
ZO dostali na stůl materiály, kde je příloha č. 1 k nařízení vlády č 37/2003 Sb., a jelikož tato příloha je poněkud
nepřehledná, předložil současně také tabulku, v níž je v prvním sloupci uvedeno, kolik může činit maximální odměna
neuvolněných členů zastupitelstva obce naší velikosti dle zákona a kolik je navrhovaná odměna neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Hnojice. Zeptal se, zda má někdo k předloženým materiálům nějaké dotazy.
Žádné dotazy nebyly vzneseny, pouze pan Ing. Fišer podotkl, že by bylo namístě předložené tabulky přečíst
přítomným občanům, kteří neví, co v tabulkách stojí. Starosta obce takto učinil:
Funkce
odměna dle nař.vlády max.
navrhovaná odměna
místostarosta
16.637,-Kč
7.000,-Kč
předseda výboru
2.140,-Kč
450,-Kč
člen výboru
1.830,-Kč
150,-Kč
člen zastupitelstva
1.540,-Kč
300,-Kč
Odměna členům výborů - fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, se vyplácí zpravidla jednou ročně
po schválení ZO Hnojice v maximální výši 1.800,-Kč/rok.
Na dotaz ing. Fišera, kolik to bude činit celkově starosta odpověděl, že 41.400,- Kč/rok mimo místostarostu. Ing.
Hubáčková vznesla dotaz, jak tomu bylo v minulosti. Starosta obce odpověděl, že v minulém volebním období byly
odměny vypláceny pouze starostovi a místostarostovi obce a ve volebním obdobím 2002-2006 byly vypláceny
odměny členům ZO, předsedům výborů a starostovi a místostarostovi obce.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
dle předloženého návrhu – 6 pro, 2 proti, 1 se zdržel se.
8) Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce – starosta obce vyzval členy ZO
ke schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a informoval, že tyto náhrady se stanoví
podle platných předpisů shodně s organizačním řádem obce Hnojice.
Ing. Fišer vznesl dotaz, proč je nutné zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZO schvalovat, když máme
schválen organizační řád. Starosta obce podal vysvětlení, že toto je nutné dle současné legislativy.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce shodně s organizačním řádem obce Hnojice vydaným dne 10.1.2009 – 9 pro hlasů.
9) Diskuse
Ing. Fišer vznesl dotaz, zda nová cesta, která je již vybudovaná u místního kostela byla v dokumentaci, do níž měl
možnost nahlédnout. Starosta obce podal vysvětlení, že nově vybudovaná cesta dokumentaci, týkající se zeleně
nebyla, ale v celkové dokumentaci je a její vybudování nemá vliv na schválenou cenu akce.
10) Závěr – Starosta obce ukončil zasedání v 19.17 hodin a současně pozval všechny přítomné na další zasedání ZO,
které se bude konat dne 29.11.2010.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je
v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

