Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov,
konaného dne 4. 11. 2014, od 19.00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bludov, bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou Vítězslavem
Jirkovským (dále jen „předsedající“). Přítomni: všichni členové ZO Bludov jsou přítomni
Omluveni:
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona o
obcích (dále jen Zoo). Informace o konání ustavujícího zasedání dle ust. § 93 odst. 1 Zoo
byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Bludov v souladu se zákonem. Dále
konstatoval, že je přítomno 5 členů ZO, což jsou všichni zvolení členové ZO a jednání je
usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 Zoo).
Před schválením programu složili členové zastupitelstva obce slib.
Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Všichni
členové ZO Bludov potvrdili tento slib slovem „slibuji“ a podepsali jej. Zároveň z rukou
předsedajícího převzali osvědčení o zvolení.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou - čímž by mu zanikl
mandát.
Program zasedání
Předsedající seznámil přítomné s programem zastupitelstva a návrhem usnesení, nikdo nechtěl
program rozšířit.
Návrh usnesení:
1. Určení ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
2. Schválení programu zasedání
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volby předsedů výborů
6. Odměny za výkon funkcí dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb.
7. Pravomoc starosty o rozhodování v majetkoprávních úkonech
Usnesení č. 1: Určení ověřovatelé zápisu:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Veselý Jiří a Procházka Jiří ml.. Zapisovatelem
Josef Kutil. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy
Hlasování: Přítomno: 5
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Usnesení č. 2: Schválení programu zasedání
Všichni členové byli seznámeni s programem dnešního zasedání a schvalují ho.
Hlasování: Přítomno: 5
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
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Usnesení č. 3: Volba neuvolněného starosty
Na funkci neuvolněného starosty navržen kandidát p. Vítězslav Jirkovský – s navržením
souhlasí. Jiný kandidát nebyl navržen.
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se: 1 V. Jirkovský
Usnesení č. 3 bylo schváleno7
Dále již jednání zastupitelstva řídil nově zvolený starosta.
Usnesení č. 4: Volba neuvolněného místostarosty
Na funkci neuvolněného místostarosty navržen kandidát p. Jiří Procházka ml. – s navržením
souhlasí. Jiný kandidát nebyl navržen.
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se: 1 J. Procházka ml.
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Usnesení č. 5:Volby předsedů výborů a komise
Zastupitelstvo obce Bludov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít 3 členy.
Komise pro správu rybníka a hasičské zbrojnice bude mít 1 člena.
1) volba předsedy finančního výboru
Na předsedu finančního výboru byl navržen p. Veselý Jiří – s návrhem souhlasí
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se:1 – Veselý Jiří
Členové výboru: Čech Josef, Kutil Lukáš
2) volba předsedy kontrolního výboru
Na předsedu kontrolního výboru byl navržen p. Kutil Josef – s návrhem souhlasí
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se:1 – Kutil Josef
Členové výboru: Čech Josef, Kutil Lukáš
3) komise pro správu rybníka a hasičské zbrojnice
Na předsedu komise pro správu rybníka a hasičské zbrojnice navržen p. Procházka Jiří st.
– s návrhem souhlasí
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se:1 – Procházka Jiří st.
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Usnesení č. 6: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
ZO Bludov bylo seznámeno s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto nařízením stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 8.200,-- Kč, neuvolněného
místostarosty ve výši 750,-- Kč, předsedy výboru a komise ve výši 750,-- Kč. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty,
předsedy a člena výboru a komise, tj. 04. 11. 2014.
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
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Usnesení č. 7: Pravomoc starosty o rozhodování v majetkoprávních úkonech
Starosta dle § 85 Zoo rozhoduje v majetkoprávních úkonech do částky 20.000,- Kč, Nad
20.000,- Kč rozhoduje zastupitelstvo obce.
Hlasování: Přítomno: 5
Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Příští zasedání ZO Bludov se uskuteční dne 02. 12. 2014 v 19.00 hodin.

……………………………………
V. Jirkovský
Starosta obce

……………………………………….
Jiří Procházka ml.
Ověřovatel zápisu

……………………………………
Veselý Jiří
Ověřovatel zápisu

…………………………………….
Josef Kutil
Zapisovatel

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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