Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořešovice, konaného dne 9.11.2010
od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Hořešovice

Přítomni:

Ing. Štros Stanislav, Fric Miloslav, Venuše Snopová, Ing. Jana Hadriková
Jana Perlíková

Omluveni: 0
Nepřítomni: 0
Přítomni všichni zastupitelé obce , zastupitelstvo je usnášeníschopné
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jana Hadriková, Miloslav Fric
Zapisovatel
Jana Perlíková

1. Zahájení Zastupitelstva v 18. hodin dosavadním starostou Ing. Stanislavem
Štrosem.
Před zahájením bylo členům zastupitelstva předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001Sb, o volbách do zastupitelstva.
2. Sloţení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s §69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy ke
sloţení slibu. (viz příloha č. 1)
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
3. Schválení programu :
- způsob volby starosty a místostarosty
- volba starosty a místostarosty
- zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů
- určení počtu členů výborů, volba členů
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
4. Diskuse

Usnesení:
Bod 1 – volba starosty a místostarosty
- způsob volby starosty a místostarosty
Usnesení k bodu 1.
Zastupitelstvo schválilo 5ti hlasy - veřejné hlasování,
- veřejným hlasováním byl starostou obce Hořešovice zvolen
-

Ing. Stanislav Štros, bytem Hořešovice 63, r.č. 571012/1428
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1
- veřejným hlasováním byla místostarostkou obce Hořešovice zvolena

paní Venuše Snopová, bytem Hořešovice 50, r.č. 606210/0979
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1

Bod 2 – Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů
- určení počtu členů jednotlivých výborů
Usnesení k bodu 2
Zastupitelstvo obce Hořešovice schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba
výbory budou tříčlenné.
Schváleno 5ti hlasy
- veřejným hlasováním byl do funkce předsedy kontrolního výboru zvolen

pan Miloslav Fric, bytem Hořešovice 9, r.č. 380710/028
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1
- veřejným hlasování byla do funkce předsedy finančního výboru zvolena

Ing. Jana Hadriková, bytem Hořešovice 64, r.č. 685410/1804
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1
Volba členů kontrolního výboru:
- veřejným hlasováním byly za členy kontrolního výboru zvoleni
Jaroslava Vaňková, bytem |Hořešovice 8, r.č. 565905/0408
Radka Vojtěchová, bytem Hořešovice9, r.č. 746010/0681
- veřejným hlasování byli za členy finančního výboru zvoleni
Ing. Oldřich Štěpánek, bytem Hořešovice1, r.č. 600619/1378
Michaela Hartmanová, bytem Hořešovice 12, r.č. 720327/0668
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Bod 3 – rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstvo obce Hořešovice schválilo odměny členům zastupitelstva ve výši 1/3
částky dle §73 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003Sb.
Poskytovaná měsíční mzda tedy činí:
Starosta :
4350,- Kč/měsíc
Místostarosta:
3810,- Kč/měsíc
Člen:
280,- Kč/měsíc
Předseda fin.výboru:
480,- Kč/měsíc
Předseda kontr.výboru:
480,- Kč/měsíc
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

V Hořešovicích 10.11.2010
Zapsala:
Perlíková
Ověřovatelé: Ing. Jana Hadriková
Miloslav Fric

Ing. Štros Stanislav
starosta

