Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce
Strunkovice nad Volyňkou ze dne 2.11.2014, č.1

Přítomni: pí. Starcová, pí.Mesiariková , Ing.Saxl, Mgr. Filip, pí. Ing Růžička, pí.Tíková,
pan Houska

Program pro jednání:

1. Složení slibu člena zastupitelstva obce
1. Volba zapisovatele , ověřovatelů zápisu
2. Volba způsobu hlasování
3. Jmenování sčítatele hlasů
4. Volba starosty obce
5. Volba místostarosty obce
6. Volba finančního výboru
7. Volba kontrolního výboru
8. Volba kronikáře obce
9. Smlouva o poskytování software s firmou ALIS s.r.o.
10.Rozpočtové změny
Usnesení č. 1.1. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program jednání.

Všichni zvolení zastupitelé složili slib:
„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.“
Usnesení č. 1.2. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo jako zapisovatelku paní
Mesiarikovou a jako ověřovatele zápisu paní Tíkovou a pana Ing. Růžičku.

Zastupitelé byli seznámeni s tím, že pro volbu starosty a místostarosty jsou
možné dvě varianty hlasování , veřejné a tajné hlasování.

Usnesení č. 1.3. Zastupitelstvo schválilo způsob volby starosty a místostarosty
veřejným hlasováním .
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 1.4. Zastupitelstvo schválilo za sčítatele hlasů pro veřejné hlasování
na volbu starosty a místostarosty paní Danuše Starcová
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

Kandidáti na starostu obce:

Pan Miroslav Houska navrhl na starostu Zdeňka Filipa.

Usnesení č. 1.5. Zastupitelstvo obce dle veřejného hlasování schvaluje do funkce
starosty Mgr. Zdeňka Filipa
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 1

Starostou obce Strunkovice nad Volyňkou byl zvolen
Mgr. Zdeněk Filip

Kandidáti na místostarostu obce:

Ing. Josef Růžička navrhuje na místostarostu obce paní Danuši Starcovou
Pan Zdeněk Filip navrhuje pana Ing. Luďka Saxla.
Paní Danuše Starcová kandidaturu nepřijala

Usnesení č. 1.6. Zastupitelstvo obce ve veřejného hlasování schvaluje do funkce
místostarosty Ing. Luďka Saxla

Hlasování : pro 5 Luďka Saxla, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.

Místostarostou obce Strunkovice nad Volyňkou byl zvolen
Ing. Luděk Saxl

Usnesení č. 1.7. Zastupitelstvo schválilo za členy finančního výboru
Ing. Josef Růžička, Miloslav Houska, Jana Tíková
Předsedou byl zvolen Ing. Růžička Josef
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 1.8. Zastupitelstvo schválilo za členy kontrolního výboru: Ivo Nosek,
Danuše Starcová, Vlasta Mesiariková
Předsedou byla zvolena Danuše Starcová
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 1.9. Zastupitelstvo schválilo kronikáře obce pana
Ing. Josef Růžičku.
Hlasování : pro 5 proti 0 zdržel se 2
Usnesení č. 1.10. Zastupitelstvo schválilo dohodu o provedení práce na vedení
kroniky ve výši 1500 Kč s panem Ing. Josefem Růžičkou. Zápisy z let padesátých
až do současnosti budou hodnoceny jednorázovou odměnou.
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 1.11. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo, odměny členů nově
zvoleného zastupitelstva, starosty, místostarosty a členů výborů.
Člen zastupitelstva: 250 Kč
Člen výboru: 250 Kč
Předseda výboru 400 Kč

Starosta: 7000 Kč, místostarosta: 3500 Kč.
Usnesení č. 1.12. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo smlouvu o poskytnutí práv
k využívání software č. SML-01178/14 s firmou ALIS s.r.o a pověřilo starostu
podpisem smlouvy. Smlouva je součástí zápisu.
Usnesení č. 1.13. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočtovou změnu na
nákup software a to ve výši 30000 Kč na straně výdajů.
Usnesení č. 1.14. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo odprodej staré betonové
krytiny za cenu 5 Kč/ks v případě více zájemců se bude kupujícím losovat.

Zapsala: ………………………..
Ověřovatelé: ……………………….
Starosta: ………………………..

