
Zápis z ustavuiícího zasedání Zastunite|stva obce Potůčky
ze dne 06.11.2014

PřítoÚni : v.ond&' M.Šípek, Z.Týřovri' Š.Nrídlerovr! R.Týi, R.Jeníč€k, J.Dibelka'
P.Kraus' J.Putko _ vizprezeočni lisÍirra
dosavadní staŤostka obce_ -J.Fořtová

Hoýé: cca 12 obr/atel obce

Zahájeni: l8.oo hod.

Ustavující zasedíní Zasfupitelstva obc€ Potůčky zalr.íjila v 18.oo hod. dosavadní staÍostka
obce Jarmila'Fořtová Přivítala přítomné oběany a zasfupitele. Informovala přítomné' že při
prezenci (příloha 9. l) před zAbájenim zasedá1nj bylo členům zastupitelstv; obce předráno
,, osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obc€ .,. Konstatovala rradpoloviční většinu členů
zasfupitelstva a Zstupitelstvo je tírnto usnášeníschopné.

1) složeEi slibu zastu Ditektvá

PŤed složenÍn slibu piedsedající upozomila přítomné ěleny zasfupitelstv4 že odmítnutí
složit slib má za nrisledek zánik mandátu. Předsedající vyzvala přitomné členy zastupitelstva
ke složení slibu : Stibuji věmost české rcpublice. Stibiji aa ivou ěest a siúLomí,' že svoji
Í!nk:: bud:lk:'n!!,at- lýalomi!ě' ý zdjmu obce a jejích ob:car'ů a řfuIit se Ústavou a zdkoiy
9ť!ě r?!blilcl1 Přeětením slibu a jmenoútým vyzvráním jednotlivých členů zastupitelsďa
k'jeho složení pronesením slova 

',slibuji.. 
a podpisem stvrzující liiťny (příloha č.2) bylo

složení slibu ukončeno ( žádný člen zastupitelstva neodmítl slib složít).

Náuh na qrracovatele zápisu ; Jarmila Fořtová

0 Zdržel se:

Štěpánka Nádlerová
René Týi

Pro: 9

Pro: 9

Prcť:

Náuh na ověřovatele zápisu :

Proti:0 Zdržel se: 0

2) schváIení DrogŤrmu iednání

V souladu s pozvrinkou předanou členům zasfupitelstva a zíroveň s informací uveřejněnou
Úa riřední desce je navr:žn program:
- Volb! starosty obce
_ Volba mÍstostarosty obce
_ Rozhodnutí o odměnách neuvolněných čIenů zastupitelstva obc€



Nár,th usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Pro: 9 Přoti:0

Proti: I J.Dibelka

ZdlžeI se|. o

z&žel se: t J'Putko

- - Nestanovi:li zasfupitelstvo jinak probíhá volba sta1osty a místostarcsty veřejně
hlasovánía. Při změně způsobu blasování je nutné schválení zasfupitelsfua_ PŤedsedající
vyzvala členy zasfupitelstva k pŤednesení ná!Ťhů na znrěnu způsobu hiasovriní. Nikdo nívrh
na tajné blasování nepodal a tuďž volba starosty a místostarosty proběhne veřejným
blasováním.

. Předsedající upozomila" že nejdříve bude volen staÍosta a po jeho zvolení bude
přistorrpeno't volbě mísÚostalosty. o jednotliÚch kandidátech bude irlasováno v pořadí
vjakrim byli navrženi, přičemž po platném zvolení kandid]íta již nebude v l asoviful
pokračovíno.

3) Volba starostv obce :

. 
Předsedající vyzvala členy zasfupitelstva k podáváni ftívrhů na firnkci staxosty. Byly

99qy.Pt9 náWhy: člen zasfupitelstva Miroslav Šipek nawhl zvolit ao nrnrce starostý
Vlastimila ondru, jiný náwb nebyl pod.ír.

Nálr'h usnesení :

zastupitelstvo obce volí starostou obce pana Vlastimila ondru.

Pro: 7

4) volba mistostaÍostv ohcé :

.Předsedající vy' zvala členy zastupitelsfua k pod,ívání rr.íwhů na fimkci místostarcsty. Byly
ryd.íny tÍo-.}í!Tnyl člen zasfupitelstva PetŤ Kraus navrhl zvolit do funkce místostaroity
Romana Jeníčk4 jiný náwh nebyl trrodán.

Náwh usnesení :

zasfupit€lstvo obce volí místostarostou obce panr Romana Jeníčka.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: lJ.Putko

5) Předsedající lavrhl4 aby tak jako dosud byta funkce ýarosty obce lykonávaní jako
uvolněná Jiné n fir.hy nebyly vzneseny.

NávIh usnesení :

,iastPile|stvo otlce schvaluje, že pro wýkon funkce starosý obce bude ělen zasfupitelsfua
dloúodobě uvolněn.

Pm: 9 Proti: 0 Z'drže| se:. 0



ó) Pledsedajíoí navrlrla, aby funkce místostarosty byla vykonávarú jako neuvolněnrí_ Jiné
náwhy nebyly vzneseny.

Nálth usnesení :
za.shrpitelsfuo obce schvaluje, že pÍo výkon funkce místostaxosty obce bude člen
zastupitelstva neuvolněn'

a to ode dne zvoleni do fiuůce ledsedy a člena ýboru

Náwh usnesení :
zasfupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon fullkc€ místostalosty jako neuvolněného člena
zasfupitelstva obc€ ve výši l4.029,-Kč měsíčně a !o ode dne o7.l l.'d14.

Pro: 8

Proti; 0 ZÁtžel sel. o

7) Roáodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva obce.

Předsedající nauhla" aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu se zíkonem
ě. l28l2o00 Sb., o obcích a rařizEn1m vlády ě. 37D003 Sb.,o odměndch za ýkon funkce
čleqům zasÍupitelsteý, v platnéu mění, poskýováma měsíční odměna ve \.ýši:
místostaÍosta I4,029'-Kč
ělenzasfupitelstva 460,-Kč
a to ode dne 07.11.2014

předsedavýboru 1.0ó0,_Kč
člen výboru 750'-Kč

Návrh usnesení :

Zasfupitelstvo obce stanoví odměnu za v'ýkon funkce neuvolaěného člena zasfupitelstva obce
ve ýši 460,-Kě měsíěně a to ode dne 07.1l.2014.

Pro: 9

Proli: 0

PÍoti:0

Proti: 0

Zdržel se: l R.Jeníček

ZdÉel se: 0

Zdtžcl se: o

Náwh usnesení :
zasfupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon f,rokce předsedy Úboru jako neuvolněného
člela zasfupitelstva obce vě ýši 1.060,-Kč měsíčně a to ode dne ňlení áo fimkce pňedse<ly
ýboru. 'Zríroveň 

stanoví, ž€ při souběhu ýkonu flrnkce ďedsedy Úboru a člena
.za:fue]]el'st_va- se odměna posk}'tne jako součet zasfupitelstvem 

"t-óro"í;'"h 
odměn za

iednotlivé fimkce

Návrh usnesení :

Zasfupitelstvo obce stanoú odměnu za ýkon funkce člena ýboru jako neuvohěného člena
zsfupitelstva obce ve výši 750,-Kč měsíěně a to ode dne zvolení do funkce člena \.ýboru.
záÍoveň sÍanoví, že při souběhu ýkonu funkce člena ýbolu a člena zastupitelsfua se odměna
poskytrejako souěet zasfupitelstvenr stanovených odměn zajednotlivé firnkce.

Pro: 9 Proti: 0 Zdtžel se:. o



Usn€seni

č.0lrusn4
zastupitelstvo obce schvaluje program je<lnrání.

č.o2rusn4
zastupitelstvo obce volí st&rostou obce pána vlŇtimila ondŤu.

č.03rus/l4
zastupitebtvo obco voli místostarostou obce panr Roňrrra JeííčkA.

ě.04usl14
Zastupitelstvo obce schvaluje' že pro ýkon fiÚkce starosty obce bude člen zastupitelstva
ďoúodobě uvolněn.

č.05rus/l4
Zastupitelstvo obce schvaluie, Že pro výkon fJDkce místostaÍosty obce bude člen
zlsttlpittls(vt Ilcuvolnř:n.

č.06rusi l4
zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon fi'rÚkce mísiost2Íosty jako neuvolněného člena
zasfupit€lstva obce ve \.ýši l4.029,-Kč měsíčně a to ode dne 07.l l.2014.

č.07rusn4
Zashrpitelstvo obce stanoví odměnu za ťkon fiukce neuvolněného člena zásfupitelstva obce
ve výši 460,-Kč měsíčně a to ode dne 07.l l.2014.

č.08rus/l4
zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného
ělena zastrrpitelstva obce ve výši 1.0ó0,_Kč měsíčně a to ode dne zvolení do funkce předsedy
v'ýboru. Zríroveň stanoví, že při souběhu výkonu funkce předsedy r.ýboru a člena
zastupitelstva se odměna poskytne jako součet zstupitelstvem stanovených odměn za
jednodivé funkce.

09rus/14
Zasfupitelstvo obce stanoví odměnu za \^ýkon fiuůce člena výboru jako neuvolněného ělerra
zasfupitelstva obce ve výši 750,-Kč měsíčně a to ode rlne zvolení do fiurkce člena výbolu.
zátoveň stanoú, ž€ při souběhu ťkonu funkce člena ýbolu a člena zasfupitelstva se odměna
posk1'tne j ako součet zasfupitelstvem stanovených odměn zajednotlivé flDkce.

Předsedající pogratulovala nově zvolenému starcstoú, místostaÍostovi i zasfupitelům a
popiáajim pevné neny a hodně dobých nípadů pro da'lší rozvoj obce. Poděkovala oběanům
za důvěruv ní vloženou s ktelou mobla futo firnkcí lykonávat.

staTosta obce Vlastimil ondra poděkoval občanům za t'rysokou účast v komunálních
volbách. Poděkoval zasťupit€lům' kteří mu při volbě do finkce starosty lyjáďili podporu a
ďále poděkoval a ocenil práci paní Jarmily Fořtové, kÚerou odveďa během dvou volebrťch
období ve fuokci starostky. Požádá občany o součinnost při řešení každodenních poblémů
a všem přítomn)'m popřá hezlcý zbytek večera.

4



21asedánl bylo ukoněeno v 18.15hod.

Zapisovatel : Jamrila Fořtová

Zapsáno dne : l0.l| -2o|4

Pří|ohy zípisu :
l) PÍezenění listina
2) Listina prokazující složeď slibu členů zashrpitelstva obce

,l,//-í
Štěp|ánka Nádlelová

ovďrovatel ápisu

"á".,i,,,,,
vlastimil ondÍa

starosta obce

René Týř
ověřovatÉl ápisu
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