Obec Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 3. 11. 2014 v18:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Kurtem Kociánem („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 24.10. 2014, ţádný návrh nebyl podán. Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bohuslavice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10. 2014 do 4. 11.
2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, ţe je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech
členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana MVDr. Martina Ostárka a p. Radka
Kotzura a zapisovatelkou paní Karlu Krupovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje za ověřovatele zápisu pana MVDr. Martina
Ostárka a p. Radka Kotzura a zapisovatelkou paní Karlu Krupovou.
Výsledek hlasování: Pro
15 Proti
Usnesení č. 1/1 a) bylo schváleno.

0

Zdrţeli se

0

4. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Nebyl
vznesen ţádný poţadavek na doplnění programu.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Slib členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Ustavení volební a návrhové komise
Stanovení počtu členů rady a uvolněných členů zastupitelstva
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
Volba starosty, místostarosty, členů rady
Zřízení finančního a kontrolního výboru, stanovení počtu jejich členů
Volby předsedů a členů výborů
Návrh na zřízení komise pro místní rozvoj a kulturní komise, stanovení počtu jejich
členů
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Určení nového zástupce obce pro jednání o územním plánu Bohuslavice
Diskuze
Usnesení
Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje navrţený program ustavujícího zasedání:
Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 b) bylo schváleno.
5. Ustavení návrhové a volební komise:
Předsedající navrhl za členy návrhové komise Bc Andreu Matýskovou, p. Leo Vitáska
a p. Roberta Lasáka. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním
dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje za členy návrhové komise Bc Andreu
Matýskovou, p. Leo Vitáska a p. Roberta Lasáka.
Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 c) bylo schváleno.
Předsedající navrhl za členy volební komise pana Adama Ryše, p. Eduarda Zajíčka a
p. Karlu Krupovou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním
dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje za členy volební komise pana Ing. Adama
Ryše, p. Eduarda Zajíčka a p. Karlu Krupovou.
Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 d) bylo schváleno.
6. Stanovení počtu členů rady, a uvolněných členů zastupitelstva:
Navrţený počet členů rady je 5, členy rady jsou po zvolení starosta a místostarosta
obce a další tři zastupitelé. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje stanovit počet členů rady na 5.
Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 e) bylo schváleno.
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
schvaluje, ţe pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15
Proti 0
Zdrţeli se
0
Usnesení č. 1/1 f ) bylo schváleno.
7. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady:
Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty, místostarosty a členů rady tajným hlasováním. Změnu způsobu hlasování
musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou volební
komisí spočítány. Na volebních lístcích na jednotlivé funkce budou zapsáni kandidáti,
tak jak se prezentovali na přípravné schůzce. Volba se provede zakříţkováním u jména
kandidáta. Kandidát je zvolen, pokud dosáhne nadpolovičního počtu t.j. 8 hlasů.
Není-li kandidát zvolen v prvním kole, pokračuje se dalším kolem, kterému můţe
předcházet dohadovací řízení. Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen
starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno
k volbě místostarosty a členů rady. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování a případné doplnění kandidátky.
Ţádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a
členů rady.
Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 g) bylo schváleno.
8. Volba starosty, místostarosty a členů rady:
Návrhová komise konstatuje, ţe na přípravné schůzce se na funkci starosty přihlásil
pan Mgr. Pavel Dominik. Zastupitelé měli moţnost podat návrh na dalšího kandidáta.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádný další kandidát nebyl navrţen.
Proběhlo hlasování dle bodu 7
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje zvolení starosty Mgr. Pavla Dominika
Výsledek hlasování: Pro
12
Jeden volební lístek byl neplatný

Proti

0

Zdrţeli se

2

Usnesení č. 1/1 h) bylo schváleno.
Nový starosta Mgr. Pavel Dominik převzal vedení zasedání.
Návrhová komise konstatuje, ţe na přípravné schůzce se na funkci místostarosty
přihlásili: paní Bc Andrea Matýsková, MVDr. Martin Ostárek, Ing. Ondřej Mokrý a p.
Robert Lasák. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům podat další návrhy.
Ţádný doplňující návrh nebyl podán. Ing. Ondřej Mokrý před volbou odstoupil
z kandidátky. Proběhlo hlasování dle bodu 7
Výsledek hlasování:
Bc Andrea Matýskovou
MVDr. Martin Ostárek
Robert Lasák

Pro 9 hlasů
Pro 3 hlasy
Pro 3 hlasy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice zvolilo místostarostou Bc. Andreu Matýskovou.
Usnesení č. 1/1 i) bylo schváleno.
Návrhová komise konstatuje, ţe na přípravné schůzce se na funkci členů rady
přihlásili: Bc. Andrea Matýsková, Radek Kotzur, Robert Lasák, Leo Vitásek, Martin
Ostárek. Bc. Andrea Matýsková byla zvolena místostarostou a stala se automaticky
členkou rady obce. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům doplnit návrh a
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádný návrh ani stanovisko sděleno
nebylo.

Proběhlo hlasování dle bodu 7
Výsledek hlasování – 1. kolo:
Radek Kotzur
Pro 14 hlasů
Robert Lasák
Pro 12 hlasů
MVDr. Martin Ostárek
Pro 4 hlasy
Leo Vitásek
Pro 12 hlasů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice volí členem rady: Radka Kotzura, Roberta Lasáka a
Leo Vitáska.
Usnesení č. 1/1 j) bylo schváleno.
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích),
přičemţ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o
obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemţ kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schvaluje zřízení finanční výboru a kontrolní výboru.
Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 k) bylo schváleno.
10. Volby předsedů a členů výborů.
Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba předsedů a
členů výborů veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. Nebyl podán jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo veřejný způsob hlasování pro volby
předsedů a členů výborů.

Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 l) bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající navrhnul na funkci předsedy finančního výboru pana Ing. Tomáše Gruně.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice zvolilo za předsedu finančního výboru pana Ing.
Tomáše Gruně
Výsledek hlasování: Pro
14
Proti 0
Zdrţeli se
1
Usnesení č. 1/1 m) bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající navrhnul na funkci předsedy kontrolního výboru pana Roberta Lasáka.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice volí za předsedu kontrolního výboru pana Roberta
Lasáka.
Výsledek hlasování: Pro

12

Proti

0

Zdrţeli se

3

Usnesení č. 1/1 n) bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru:
Předsedající navrhnul za členy finančního výboru Ing. Jiřího Kociána a Jana
Manusche. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice volí za členy finančního výboru Ing. Jiřího Kociána a
Jana Manusche
Výsledek hlasování: Pro
14
Proti 0
Zdrţeli se
1
Usnesení č. 1/1 o) bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající navrhnul za členy kontrolního výboru Doc. RNDr. Radka Kučeru PhD. a
Daniela Buhlu. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice volí za členy kontrolního výboru Doc. RNDr. Radka
Kučeru PhD. a Daniela Buhlu.
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdrţeli se
Usnesení č. 1/1 p) bylo schváleno.
11. Návrh na zřízení komise pro místní rozvoj a kulturní komise.
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o moţnosti zřídit radou obce komise pro
místní rozvoj a kulturní komisi [§ 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění], neboť funkční období komisí předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Komise pro místní rozvoj bude navrţena radě obce ve sloţení: předseda Radek Kotzur
a členové MVDr. Martin Ostárek, Ing. Ondřej Mokrý, Lukáš Pašek, Antonín Štefek.
Předsedou kulturní komise bude navrţen Leo Vitásek, členy budou Bc. Andrea
Matýsková, Petr Kubík a zástupci organizací a spolků v obci. Protoţe zřízení komisí je
v pravomoci rady obce bere tuto informaci obecní zastupitelstvo na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí návrh na zřízení komise pro místní
rozvoj a kulturní komise
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 540,- Kč, a to
ode dne 3.11 2014.
Předsedající navrhl téţ měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77
odst. 2 zákona o obcích) ve výši 7500,- Kč, a to ode dne jeho zvolení do funkce
místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §
72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce člena
rady ve výši 1480,- Kč, a to ode dne jejich zvolení do rady (§ 77 odst. 2 zákona
o obcích).
Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §
72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1150,- Kč, a to ode dne
jejich zvolení do funkce předsedy výboru nebo komise (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Odměna se poskytuje jen za funkci, za niţ náleţí nejvyšší zastupitelstvem stanovená
odměna, to znamená, ţe funkce se nesčítají.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány ţádné návrhy a občané obce
neuplatnili ţádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 540,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. se
zúčastnil.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích schvaluje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 7500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích schvaluje odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 1480,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce člena rady obce.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích schvaluje odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo komise jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1150,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru nebo komise.
Výsledek hlasování: Pro

15

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 1/1 q) bylo schváleno.
13. Určení nového zástupce obce pro jednání o Uzemním plánu Bohuslavice.
Dosavadní starosta Ing. Kurt Kocián, který byl ve volebním období 2010 – 2014 určen
jako pověřený zastupitel obce Bohuslavice pro jednání ve věci Územního plánu
Bohuslavice s pořizovatelem MěÚ Hlučín, projektantem a dotčenými orgány a
organizacemi, končí na dnešním ustavujícím zasedání výkon funkce starosty. Pro
zajištění plynulého postupu prací při projednávání a schvalování nového Územního
plánu Bohuslavice je nutno schválit pověření nového starosty Mgr. Pavla Dominika
spolupracovat při projednávání a schvalování nového Územního plánu Bohuslavice
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Bohuslavice dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4),
§ 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje, ţe zastupitelem, který
v rámci projednávání územního plánu obce Bohuslavice bude spolupracovat
s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby, projektantem a dotčenými orgány
a organizacemi, je nově určen Mgr. Pavel Dominik, starosta obce Bohuslavice.
Výsledek hlasování: Pro

15

Usnesení č. 1/1 r) bylo schváleno.

Proti 0

Zdrţeli se

0

13. Diskuze.
Do diskuze se přihlásil Ing. Kurt Kocián, který poděkoval za spolupráci členům
zastupitelstva obce, se kterými pracoval v letech 2002-2014 a zaměstnancům obce.
Starosta Mgr. Pavel Dominik, přednesl krátký proslov k zastupitelům a občanům (viz
příloha) a následně poděkoval panu Ing. Kurtu Kociánovi za práci pro obec a občany
za dobu působení ve funkci starosty a předal mu drobný dar.
Karla Krupová poděkovala za všechny zaměstnance obce starostovi za jeho vstřícný
přístup k zaměstnancům za období 2002-2014, kdy byl ve funkci starosty obce a
popřála mu vše dobré v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.

Bohuslavice 3. 11. 2014
Předsedající Mgr. Pavel Dominik ukončil zasedání zastupitelstva v 19.45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující sloţení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2014
Zapisovatel: Karla Krupová
Ověřovatelé:
MVDr. Martin Ostárek

dne

Radek Kotzur

dne

Starosta:
Mgr. Pavel Dominik

dne

Místostarosta:
Bc. Andrea Matýsková

dne

Příloha č. 1
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice dne 3. 11. 2014 –
Prezenční listina
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:
1. Daniel Buhla
2. Mgr. Pavel Dominik
3. Ing. Tomáš Gruň
4. Ing. Jiří Kocián
5. Radek Kotzur
6. Petr Kubík
7. doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D
8. Robert Lasák
9. Jan Manusch
10. Bc. Andrea Matýsková
11. Ing. Ondřej Mokrý
12. MVDr. Martin Ostárek
13. Lukáš Pašek
14. Antonín Štefek
15. Leo Vitásek

Podpis:

Příloha č. 2
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice dne 3. 11. 2014 –
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce.
Slib zastupitelů:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:
1. Daniel Buhla
2. Mgr. Pavel Dominik
3. Ing. Tomáš Gruň
4. Ing. Jiří Kocián
5. Radek Kotzur
6. Petr Kubík
7. doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D
8. Robert Lasák
9. Jan Manusch
10. Bc. Andrea Matýsková
11. Ing. Ondřej Mokrý
12. MVDr. Martin Ostárek
13. Lukáš Pašek
14. Antonín Štefek
15. Leo Vitásek

Podpis:

Příloha č. 3
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice dne 3. 11. 2014 –
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.
Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Oznámení
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bohuslavice
Obecní úřad Bohuslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Bohuslavice, svolaného dosavadním starostou obce Ing. Kurtem
Kociánem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Zasedání se uskuteční v pondělí 3. listopadu 2014 v 1800 v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice
Navržený program:

1. Zahájení
2. Slib členů zastupitelstva
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Schválení programu
5. Ustavení volební a návrhové komise
6. Stanovení počtu členů rady a uvolněných členů zastupitelstva
7. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
8. Volba starosty, místostarosty, členů rady
9. Zřízení finančního a kontrolního výboru, stanovení počtu jejich členů
10. Volby předsedů a členů výborů
11. Návrh na zřízení komise pro místní rozvoj a kulturní komise, stanovení počtu jejich
členů
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13. Určení nového zástupce obce pro jednání o územním plánu Bohuslavice
14. Diskuze
15. Usnesení
16. Závěr

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Bohuslavice konaného dne 3. 11. 2010 v 18.00
v obřadní síni obecního domu Bohuslavice, Poštovní 119
Návrhová komise ve sloţení: BC Andrea Mytýsková, Robert Lasák a Leo Vitásek konstatuje, ţe na
dnešním ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15členů obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Obecní zastupitelstvo obce Bohuslavice po projednání:
bere na vědomí:

Sloţení slibu zastupitelů

Informaci, ţe je přítomno 15 členů zastupitelstva, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné
Návrh na zřízení komise pro místní rozvoj a kulturní komise
schvaluje:

1/1
a) Ověřovateli zápisu pana MVDr. Martina Ostárka a pana Radka Kotzura a zapisovatelkou
paní Karlu Krupovou.
b) Navrţený program ustavujícího zasedání.
c) Členy návrhové komise paní Bc. Andreu Matýskovou, pana Leo Vitáska a pana Roberta
Lasáka.
d) Členy volební komise pana Adama Ryše, pana Eduarda Zajíčka a paní Karlu Krupovou.
e) Stanovit počet členů rady obce Bohuslavice na 5.
f) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, ţe pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
g) Tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady.
h) Zvolení Mgr. Pavla Dominika starostou obce.
i) Zvolení Bc. Andrey Matýskové místostarostkou obce.
j) Zvolení Radka Kotzura, Roberta Lasáka a Leo Vitáska členy rady obce.
k) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
l) Veřejné volby předsedů výborů, komisí a jejich členů.

m) Zvolení pana Ing. Tomáše Gruně předsedou finančního výboru.
n) Zvolení pana Roberta Lasáka předsedou kontrolního výboru.
o) Zvolení pana Ing. Jiřího Kociána a pana Jana Manusche za členy finančního výboru.
p) Zvolení pana Doc. RNDr. Radka Kučery PhD. a pana Daniela Buhly za členy kontrolního
výboru.
q) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích platném znění odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích v platném znění odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7500,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích platném znění odměnu za výkon
funkce člena rady obce Bohuslavice jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1480,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady obce.
Odměna se poskytuje jen za funkci, za níţ náleţí nejvyšší zastupitelstvem stanovena
odměna, to znamená, ţe odměny za funkce se nesčítají.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích v platném znění odměnu za výkon
funkce předsedy výboru nebo komise obce Bohuslavice jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 1150,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce předsedy výboru nebo komise.
Odměna se poskytuje jen za funkci, za níţ náleţí nejvyšší zastupitelstvem stanovena
odměna, to znamená, ţe odměny za funkce se nesčítají.
r) Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4), § 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ţe zastupitelem, který v rámci projednávání územního plánu obce
Bohuslavice bude spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby,
projektantem a dotčenými orgány a organizacemi, je určen Mgr. Pavel Dominik, starosta
obce Bohuslavice.

Zapisovatel: Karla Krupová
Ověřovatelé:
MVDr. Martin Ostárek dne

Radek Kotzur dne

Starosta:
Mgr. Pavel Dominik dne

Místostarostka:
Bc. Andrea Matýsková

dne

Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Kandidátka na volbu starosty obce Bohuslavice
Bohuslavice 11. 11. 2010
Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
Ing. Kurt Kocián

Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Kandidátka na volbu místostarosty obce Bohuslavice
Bohuslavice 11. 11. 2010

Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
Mgr. Pavel Dominik
MVDr. Martin Ostárek

Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Kandidátka na volbu člena rady obce Bohuslavice
Bohuslavice 11. 11. 2010
volí se 3 členové rady
Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
Ing. Magdalena Birtková
Eva Ilková
Robert Lasák
Ing. Marie Poštulková
Eliška Šimoníková

Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Kandidátka na volbu starosty obce Bohuslavice
Bohuslavice 11. 11. 2010

ANO

NE

ZDRŽEL
SE

Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
Ing. Kurt Kocián

Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Kandidátka na volbu místostarosty obce Bohuslavice
Bohuslavice 11. 11. 2010

ANO

NE

ZDRŽEL
SE

Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
Mgr. Pavel Dominik
MVDr. Martin Ostárek

Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Kandidátka na volbu člena rady obce Bohuslavice
Bohuslavice 11. 11. 2010
volí se 3 členové rady

ANO

NE

ZDRŽEL
SE

Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce:
Ing. Magdalena Birtková
Eva Ilková
Robert Lasák
Ing. Marie Poštulková
Eliška Šimoníková

