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Obec Kostice

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kostice
8. listopadu 2010
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Zápis o průběhu Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne
8.11.2010
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluveni:
1. Zahájení
Ustavující zasedání zahájila dosavadní starostka obce, konstatovala, že bylo
řádně svoláno a vyhlášeno dne 1.11.2010, v souladu se zákonem /§91,odst.1/.
Všem zvoleným členům bylo předáno osvědčení o zvolení.
2. Slib členů ZO
Slib přednesla Mgr. Vladimíra Blažková, členové nově zvoleného ZO stvrdili slib
svým podpisem a tím se ujali se svých mandátů./příloha č. 3/
3. Schválení programu jednání
1) Zahájení,
2) Slib členů zastupitelstva obce
3) Schválení programu jednání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7) Volba zástupců obce na valnou hromadu společností v nichž má obec majetkovou účast
8) Diskuze
9) Závěr

Návrh usnesení č. 1
ZO Kostice schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b/Volba ověřovatelů zápisu
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: pan Radim Blažej a paní
Ivana Čermáková.
Návrh na usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pana Radima Blažeje a paní Ivanu
Čermákovou.
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Zapisovatelkou jednání je určena paní Božena Balážová
4. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
Před volbou bylo rozhodnuto, že hlasování bude veřejné.
Ke sčítání hlasů je určena paní Ilona Hrdličková.
Volba starosty
J. Cinádr – návrh JUDr. Anna Bradávková, jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 3
ZO Kostice volí starostku obce JUDr. Annu Bradávkovou
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 3
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Volba místostarosty
JUDr, Bradávková – návrh pan Pavel Růžička, jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 4
ZO Kostice volí MS obce Kostice pana Pavla Růžičku
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 3
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Návrhy na další členy rady obce – rada bude mít celkem 5 členů
p. Tréšková – návrh paní Marie Kosková
JUDr. Bradávková – návrh pan Jiří Janulík
p. Růžička – návrh pan Jiří Cinádr
další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 5
ZO Kostice volí členem rady obce paní Marii Koskovou
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
ZO volí členem rady obce pana Jiřího Janulíka
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
ZO Kostice volí členem rady obce pana Jiřího Cinádra
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
Usnesení č. 5 bylo schváleno
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
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JUDr. Bradávková – ze zákona je povinností zřídit finanční a kontrolní výbor,
navrhuje, aby každý z nich měl 3 členy. Jiné návrhy nepředloženy.
Návrh na usnesení č. 6
ZO schvaluje zřízení FV a KV, každý s počtem členů 3
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Volba předsedy FV
p. Blažej – návrh Mgr. Blažková, jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 7
ZO volí předsedou finančního výboru Mgr. Vladimíru Blažkovou
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Volba předsedy kontrolního výboru
p. Cinádr - návrh paní Ivona Nešporová, jiný návrh nepředložen.
Návrh usnesení č. 8
ZO volí předsedou kontrolního výboru paní Ivonu Nešporovou
Hlasování: 15 pro 0 proti
0 zdržel se
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Návrhy na členy finančního výboru
p. Růžička – návrh Ing. Lenka Valentová
Mgr. Blažková – návrh pan František Mrákava
Jiné návrhy nepředloženy.
Návrh usnesení č. 9
ZO volí členem FV paní Ing. Lenku Valentovou
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
ZO Kostice volí členem FV pana Františka Mrákavu
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrhy na členy kontrolního výboru
p. Mrákava - návrh paní Emilie Tréšková
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p. Janulík - návrh pan Pavel Verbík
Jiné návrhy nepředloženy
Návrh usnesení č. 10
ZO Kostice volí členy KV paní Emilii Tréškovou
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
ZO Kostice volí člena KV pana Pavla Verbíka
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
6. Rozhodnutí o odměnách za funkcí neuvolněných členů ZO
JUDr. Bradávková – podává návrh na odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
ZO a členů komisí dle vyhlášky 20/2009, viz příloha , odměna náleží vždy za účast
na jednání zastupitelstva, výboru nebo komise.
Návrh usnesení č. 11
ZO schvaluje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a členů komisí dle
/přílohy č. 4/ a návrhu předloženého ZO, ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
7. Volba zástupců na valné hromady společností v nichž má obec majetkovou
účast
JUDr. Bradávková – jedná se o zastupování obce, ve kterých má obec majetkovu
účast – VaK Břeclav, VaK Hodonín, Hantály a.s. a Česká spořitelna, a.s.
p. Jaša – návrh JUDr. Bradávková
JUDr. Bradávková – návrh pan Pavel Růžička /místostarosta/
Jiné návrhy nepředloženy.
Návrh usnesení č. 12
ZO Kostice volí zástupce na valné hromady společní v nichž má obec majetkovou
účast – JUDr. Anna Bradávková
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
ZO Kostice volí zástupce na valné hromady v nichž má obec majetkovou účast –
pana Pavla Růžičku
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Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

8. Diskuse
JUDr. Bradávková poděkovala všem voličům za projevenou důvěru
p. Cinádr – kdy bude otevřeno pro veřejnost nově vybudované hřiště v areálu TJ
Sokol
JUDr. Bradávková – výstavba je dokončena, čeká se na kolaudaci, 11.11.2010
proběhně předkolaudační řízení a jakmile bude kolaudační řízení pravomocné bude
hřiště otevřeno pro veřejnost, uvažujeme o slavnostním otevření.
10. Závěr
JUDr. Bradávková poděkovala členům zastupitelstva za aktivní přístup a občanům
za účast a po projednání všech bodů ukončila jednání v 18.40hod.

Zapsala: Balážová Božena …………………………………
Ověřovatelé:

…………………………
Radim Blažej

………………….............
Ivana Čermáková

………………………….
Pavel Růžička
místostarosta

……………………………….
JUDr. Anna Bradávková
starostka

Přílohy: č. 1 – svolání, informace
č.2 – prezenční listina
č.3 – slib
č.4 – odměny neuvolněným zastupitelům, členům výborů, komisí
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Obec Kostice
Výpis usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kostice
ze dne 8.listopadu 2010
I. ZO schvaluje:
- program ustavujícího zasedání zastupitelstva
- ověřovatele zápisu: Radima Blažeje a Ivanu Čermákovou
- výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, členy výboru a komisí
II. Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením 84 odst. 2, písm. m)
zákona o obcích
- starostku obce: JUDr. Annu Bradávkovou
- místostarostu obce: pana Pavla Růžičku
- členy rady: Marii Koskovou
Jiřího Janulíka
Jiřího Cinádra
III. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e), zákona o obcích, zastupitelstvo obce
zřizuje finanční a kontrolní výbor a volí do funkce
- předsedu finančního výboru – Mgr. Vladimíru Blažkovou
členy FV – Ing. Lenku Valentovou a Františka Mrákavu
- předsedu kontrolního výboru – Ivonu Nešporovou
členy KV – Emilii Tréškovou a Pavla Verbíka
IV. Zastupitelstvo obce volí zástupce obce na jednání valných hromad společností v nichž
má obec majetkovou účast
Obec Kostice zastupuje:
1. starostka obce – JUDr. Anna Bradávková
2. místostarosta – Pavel Růžička
V. Zastupitelstvo schvaluje:
- výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, členy výboru a komisí
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle §69 odst. 2 zákona o obcích

……………………….
Pavel Růžička
místostarosta

………………………………..
JUDr. Anna Bradávková
starostka
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