1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE
Pondělí 3.11.2014 - 19:00 hod. v sále Obecního úřadu Hnojice
Přítomni: Mgr. Tomáš Adam, Václav Adam, Ing. Miloš Fišer, Bc. Luděk Jašíček, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář,
Miroslav Kořenek, Zdeněk Vyhnánek

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva obce
Volba starosty
Volba místostarosty
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Závěr

1) Dosavadní starosta obce zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce Hnojice ve volebním období 2014-2018 v 19.00 hodin. Přivítal
členy zastupitelstva obce a také hosty z řad občanů obce a rovněž poblahopřál všem zastupitelům k jejich zvolení do
nadcházejícího volebního období ZO Hnojice 2014-2018.
Konstatoval, že dnešní zasedání ZO bylo řádně vyhlášeno, je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce a je tedy 1. zasedání ZO
ve volebním období 2014-2018 usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního zasedání byla určena paní Blanka Adamová.
Jak dále starosta obce uvedl, dnešní zasedání zastupitelstva obce bude řídit sám jako dosavadní starosta dle § 91 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, a to až do doby, než bude zvolen nový starosta obce, popřípadě místostarosta obce.

2) Složení slibu členů zastupitelstva obce – dosavadní starosta obce uvedl, že úkolem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je
zejména zvolit starostu obce a místostarostu obce. Dříve však, než se členové zastupitelstva obce Hnojice mohou ujmout svých
funkcí, musí složit zákonem o obcích předepsaný slib.
Požádal paní Blanku Adamovou, aby přečetla text slibu, a poté vyzval 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.)
"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 byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice bere na vědomí složení slibu těchto členů zastupitelstva obce: Mgr.
Tomáš Adam, Václav Adam, Ing. Miloš Fišer, Bc. Luděk Jašíček, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář,
Miroslav Kořenek, Zdeněk Vyhnánek – 9 hlasů pro.
3) Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání – starosta obce navrhl na ověřovatele zápisu pana Mgr. Tomáše
Adama a pana Václava Adama.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje ověřovatele zápisu – pana Mgr. Tomáše Adama a pana Václava
Adama – 9 hlasů pro.
Starosta obce předložil ke schválení program zasedání (výše uvedeno), který bude předmětem jednání 1.zasedání ZO ve volebním
období 2014-2018. Program byl řádně zveřejněn na úřední desce a všichni členové ZO jej dostali. Požádal členy ZO o doplnění
dnešního programu o bod č. 8 Různé a dotázal se, zda má někdo z přítomných k předloženému programu včetně jeho doplnění
nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž byl předložen:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje program 1. zasedání ZO Hnojice ve volebním období 2014-2018
ze dne 3.11.2014 včetně návrhu starosty obce o doplnění programu o bod č. 8 Různé – 9 hlasů pro.

4) Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva obce Hnojice – pro následující volební období navrhl starosta obce jednoho
uvolněného člena Zastupitelstva obce Hnojice, a to starostu obce. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice určuje jednu funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn, a to
starostu obce – 9 hlasů pro.
5) Volba starosty – jak sdělil dosavadní starosta obce, nejdříve se bude hlasovat o způsobu hlasování. Navrhl veřejný způsob
hlasování o volbě starosty i místostarosty. Jiný návrh nebyl podán a k návrhu starosty nebyly vzneseny žádné připomínky, byl
tedy předložen:
Návrh na usnesení: ZO Hnojice schvaluje veřejný způsob hlasování o volbě starosty obce a místostarosty obce – 9 hlasů
pro.
Poté požádal členy zastupitelstva, aby podali své návrhy kandidátů na starostu obce. Upozornil, že v případě, že bude více
návrhů, bude hlasováno v pořadí tak, jak byly návrhy podány. Pan Václav Adam podal jako první návrh pana Libora Kašpárka.

K tomuto podanému návrhu nebyly vzneseny ze strany ostatních členů ZO žádné připomínky, jiný návrh nebyl podán, tudíž bylo
přistoupeno k hlasování a byl tedy podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice zvolilo starostu obce pana Libora Kašpárka – 6 hlasů pro, 3 se zdrželi
hlasování.
Slova se ujal nově zvolený starosta obce pro volební období 2014 – 2018 pan Libor Kašpárek a poděkoval všem voličům a
členům ZO za jeho zvolení. Přislíbil, že bude ve své práci pokračovat tak, aby byl pro obec co největším přínosem.

6) Volba místostarosty – po zvolení starosty obce bylo přistoupeno k volbě místostarosty obce. Členové ZO byli vyzváni k podání
návrhů na funkci místostarosty obce a taktéž upozorněni, že v případě podání více návrhů, bude hlasováno v pořadí tak, jak byly
návrhy podány. Jako první návrh podal pan Libor Kašpárek a navrhl na funkci místostarosty obce dosavadního místostarostu
pana Zdeňka Juráska. Jiný návrh ze strany členů ZO nebyl podán, bylo tedy přistoupeno k hlasování a byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice zvolilo místostarostu obce pana Zdeňka Juráska – 5 hlasů pro, 4 se
zdrželi hlasování.
Starosta obce poblahopřál panu Zdeňku Juráskovi ke zvolení do funkce místostarosty obce a uvedl, že je přesvědčen o tom,
že i on na pozici místostarosty obce odvede velký kus práce pro naši obec.

7)

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce – jak uvedl starosta obce, na ustavujícím zasedání ZO by měly být
stanoveny odměny neuvolněným členů zastupitelstva obce a členům výborů. Starosta navrhl, aby byly odměny stejné jako
v minulém období. (Tabulka ke stanovení odměn neuvolněným členům ZO a členům výborů je součástí zápisu ze zasedání ZO.)
Dotázal se, zda má k předloženým materiálům, týkajícím se stanovení odměn někdo nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, tudíž
bylo přistoupeno k hlasování a byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle návrhu
předloženého starostou – 9 hlasů pro.

8) Různé:
starosta obce informoval členy ZO, že je na tomto zasedání nutné jmenovat hodnotící komisi pro výběr poskytovatele úvěru
na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“. Uvedl, že komise by měla být tříčlenná a jednat bude dne 6.11.2014 v 10.00 hodin
v Olomouci v sídle společnosti Violette. Sdělil, že on sám se tohoto zasedání zúčastní a dotázal se, kdo z ostatních členů ZO
bude mít v tento den čas. K tomuto jednání se nabídli pan Zdeněk Jurásek a pan Ing. Miloš Fišer. Po projednání byl podán:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice jmenuje hodnotící komisi pro výběr poskytovatele úvěru na akci
„Hnojice – kanalizace a ČOV“ v tomto složení: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek a Ing. Miloš Fišer – 9 hlasů pro.
starosta obce uvedl, že i když se nyní zdá, že do hodových oslav je ještě spoustu času, tak přesto by již na dnešním zasedání
ZO chtěl navrhnout schválení uspořádání vojenské ukázky osvobození Hnojic. V příštím roce oslavíme 70. výročí konce
války. Kronikář obce přišel se zajímavým nápadem, že bychom k tomuto výročí mohli uspořádat ukázku osvobození obce.
Ukázku by předvedli lidé ze spolku přátel vojenské historie. Vzhledem k tomu, že o tyto ukázky je veliký zájem, je třeba ji
objednat už nyní. Informoval ZO, že cena této ukázky je 30.000,- Kč bez tanku a 60.000,-Kč s tankem. Starosta obce by
osobně doporučoval ukázku i s tankem, ale to pouze v případě, že na to získáme dotace. Pokud by tomu tak nebylo, pak
navrhuje ukázku bez tanku. Dotázal se, zda má někdo z přítomných členů k tomuto nějaké připomínky či dotazy. Pan Tomáš
Adam se dotázal, zda je již v současné době známa výše případné dotace. Starosta uvedl, že tento údaj ještě znám není, záleží
na podmínkách dotace a rovněž na počtu žadatelů o dotaci. Jiný dotaz nebyl vznesen, tudíž po projednání byl předložen:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje uspořádat k 70. výročí osvobození obce ukázku osvobození
– 9 hlasů pro.
termín příštího zasedání ZO ve volebním období 2014 – 2018 bude v pondělí 24.11.2014 a jedním z bodů tohoto zasedání
bude volba výborů při ZO, jejich předsedů a jednotlivých členů a rovněž bude opět bodem programu tohoto zasedání
projednání „Kanalizace a ČOV Hnojice“. Pan Ing. Fišer požaduje do této doby zjistit, kdo je pro tuto stavbu odborným
geodetem.
starosta obce se dotázal všech členů ZO, kdo by měl zájem se zúčastnit jednodenního školení pro členy ZO. O toto školení by
měli zájem Bc. Luděk Jašíček, Mgr. Tomáš Adam, Zdeněk Jurásek, Miroslav Kořenek a jak uvedl starosta obce, tohoto
školení se zúčastní i on sám.
9) Závěr - Zasedání bylo ukončeno v 19.25 hodin.

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.

