Zápis ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce
konáné dne 31.10.2014 v KD Rácovice

Přítomni :
ing. František Zvěřina, Petr Vydra, Tomáš Sigmund, Jiří Šťastný, Jaroslav Fiala, Stanislav Bajgl, Leoš Vaka.
Zasedání zahájil nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, dále jen zasedající. Zmínil se o průběhu a výsledcích
komunálních voleb a podal návrh na zastupitele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl schválen Petr Vydra,
ověřovatelem Tomáš Sigmund a Jiří Šťastný.
Program :
1/ Volba starosty
2/ Volba místostarosty
3/ Zřízení fin. a kontrolního výboru
4/ Schválení odměn
5/ Různé
AD1/
Navrženým kandidátem na funkci starosty byl ing. František Zvěřina. Veřejným hlasováním šesti hlasy pro, jeden se
zdržel, byl zvolen jako neuvolněný.
AD2/
Navrženým kandidátem na funkci místostarosty byl Tomáš Sigmund. Veřejným hlasováním šesti hlasy pro, jeden se
zdržel, byl zvolen jako neuvolněný.
AD3/
Jako předseda finančního výboru byl navržen p. Jiří Šťastný a členové paní Milena Křivanová a pan Leoš Vaka. Jako
předseda kontrolního výboru byl navržen pan Petr vydra a členové pan Jaroslav Fiala a pan Stanislav Bajgl. Všichni
kandidáti byly do svých funkcí zvoleni.
AD4/
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s par.72 zákona o obcích a nařízení vlády
č.37/2003 sb. o odměnách poskytována odměna ve výši: starosta 2500 Kč, místostarosta 1700 Kč, členové
zastupitelstva 300 Kč a to ode dne 31.10.2014.
AD4/
Nově zvolený starosta požádal zastupitelstvo v souladu zákona o obcích par.102 odst.2 o možnosti rozhodovat ve
věci rozpočtových opatření. Bylo schváleno. Do funkce kronikáře byl jmenován pan Pavel Bulíček a byla přiznána
roční odměna ve výši 4000 Kč. Za vedení účetnictví přiznalo zastupitelstvo paní Janě Bajglové odměnu měsíčně ve
výši 4000 Kč.
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Usnesení č. 7 / 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- do funkce starosty ing. Františka Zvěřinu
- do funkce místostarosty pana Tomáše Sigmunda
Zastupitelstvo obce přiznává výše uvedené odměny a souhlasí s předběžným schvalováním rozpočtových změn
starostou obce.
Zapsal: Vydra Petr
Ověřil: Tomáš Sigmund, Jiří Šťastný
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