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--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Jandák M., Stuchlíková K., Rejthar I.
Skala M., Dostal T.
Zápis:

Zasedání konané dne 11.11.2010 zahájil v 18.30 hod. nejstarší člen nově
zvoleného zastupitelstva obce p. Kreutzerová Z.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce 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.
Dále byl navržen tento program:
1. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce Radovesnice I
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Schválení volebního řádu
5. Volba volební komise
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Určení funkcí dlouhodobě uvolněných
9. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
11. Jednací řád zastupitelstva obce
12. Rozpočtové opatření obce č. 4
13. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6005789/1
14. Usnesení
15. Závěr
1.

Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce Radovesnice I
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 Zákona o obcích vyzvala přítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající slib přečetla a
jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova "slibuji" a podpisem na připraveném archu
(příloha č.1). Všichni členové zastupitelstva slib složili.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo obce určilo ověřovateli zápisu p. Stuchlíkovou K. a
Jandáka M. a zapisovatelkou p. Duškovou D.

3.

Schválení programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné
program odsouhlasilo.

s

návrhem

programu.

p.

Zastupitelstvo

4.

Schválení volebního řádu
Předsedající navrhla, aby volba starosty a místostarosty proběhla
veřejně hlasováním. ZO souhlasí.

5.

Volba volební komise
Do volební komise byli navrženi: Kreutzerová Z. - předseda
Stuchlíková K. a Jandák M. - členové

6.

Volba starosty
Předsedkyně volební komise navrhla do funkce starostky obce p. Danuši
Duškovou. Jmenovaná s návrhem souhlasí.
ZO zvolilo p. Duškovou Danuši starostkou obce Radovesnice I.

7.

Volba místostarosty
Člen volební komise p. Jandák M. navrhl do funkce místostarostky
p. Kreutzerovou Zuzanu. Jmenovaná s návrhem souhlasí.
ZO zvolilo p. Kreutzerovou Zuzanu místostarostkou obce Radovesnice I.
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8.

Určení funkcí dlouhodobě uvolněných
Předsedající navrhla, aby funkce starostky obce byla vykonávána
jako
dlouhodobě
uvolněná.
Ostatní
funkce
členů
obecního
zastupitelstva budou vykonávány jako neuvolněné ve smyslu § 71 zákona
o obcích. ZO souhlasí.
Předsedající předala slovo nově zvolené starostce obce Duškové D.

9.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhla v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1
zákona o obcích zřídit finanční a kontrolní výbor. Výbory budou
tříčlenné.
Předsedou finančního výboru byl navržen a zvolen p. Jandák M.
Předsedou kontrolního výboru byla navržena a zvolena Stuchlíková K.

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
Předsedající informovala zastupitelstvo o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstva.
Odměnu pro neuvolněnou místostarostku navrhla ve výši: 6.000,- Kč.
Ostatní neuvolnění členové zastupitelstva obce se svých odměn zřekli.
11. Jednací řád obce Radovesnice I
Zastupitelstvo obce schvaluje dosavadní jednací řád obce Radovesnice I
beze změn.
12. Rozpočtové opatření obce č. 4
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4.
13. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005789/1
Zastupitelstvo souhlasí s výše uvedenou smlouvou, kde oprávněným
z věcného břemene je ČEZ a povinným obec Radovesnice I, a to
k pozemku p.č. 163/4 v k.ú. Radovesnice I.
14. Usnesení
Návrh usnesení:
46/10 Zastupitelstvo schválilo, že volby starosty a místostarosty
bude probíhat veřejně hlasováním

obce

hlasování: 7-0-0
schváleno
47/10 Zastupitelstvo obce Radovesnice I zvolilo starostkou obce
p. Danuši Duškovou.
hlasování: 6-0-1
schváleno
48/10 Zastupitelstvo obce Radovesnice I zvolilo místostarostkou
obce p. Zuzanu Kreutzerovou
hlasování: 6-0-1
schváleno
49/10 Zastupitelstvo obce Radovesnice I v souladu se zákonem o obcích
určuje, že pro výkon funkce starostky obce bude tato funkce
dlouhodobě uvolněná
hlasování: 7-0-0
schváleno
50/10 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné
hlasování: 7-0-0
schváleno

51/10 ZO zvolilo za předsedu finančního výboru p. Milana Jandáka
hlasování: 7-0-0
schváleno
52/10 ZO
zvolilo
Stuchlíkovou

za

předsedu

kontrolního

výboru

p.

Kateřinu

hlasování: 6-0-1
schváleno
53/10 Zastupitelstvo schválilo měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněné místostarostky ve výši 6.000,- Kč, a to od 11.11.2010.
Ostatní neuvolněné funkce členů zastupitelstva nebudou placené
hlasování: 7-0-0
schváleno
54/10 Zastupitelstvo obce schvaluje dosavadní jednací řád
obce Radovesnice I beze změn
hlasování: 6-0-1
schváleno
55/10 ZO schválilo rozpočtové opatření obce č. 4
hlasování: 7-0-0
schváleno
56/10 ZO
schvaluje smlouvu
o zřízení
věcného břemene
č. IV-12-6005789/1, kde oprávněným z věcného břemene je ČEZ
a povinným obec Radovesnice I, a to k pozemku p.č. 163/4
v k.ú. Radovesnice I
hlasování: 7-0-0
schváleno
Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 21.30 hod.
Starostka obce Danuše Dušková

.......................

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

.......................

Zápis ověřil: p. Jandák M.

.......................

p. Stuchlíková K.

.......................
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