Zápis 5/18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 5. 11. 2018

_______________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19.00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:

Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, Fr. Kořánek, P. Kuchta, Ing. Vl. Švehla, J.
Záruba
Zapisovatelka: M. Trpková

Návrh na ověřovatele zápisu:
Ing. J. Brož, P. Kuchta
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Složení slibu nových členů ZO Zhoř
2. Volba starosty obce
3. Volba místostarosty obce
4. Volba finančního výboru
5. Volba kontrolního výboru
6. Volba kulturní komise
7. Volba inventarizační komise
8. Volba zástupce obce pro tvorbu územního plánu
9. Stanovení výše odměn členů ZO, komisí a výborů
10. Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7
Usnesení č. 41/2018:
Nově zvolení zastupitelé obce Zhoř složili slib (dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) tohoto
znění: „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.“
Zastupitelé byli jednotlivě vyzváni ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdili
svým podpisem v příloze č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 42/2018:
ZO Zhoř schválilo volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 43/2018:
Do funkce neuvolněného starosty obce Zhoř byla navržena Ing. Romana Nohejlová. ZO Zhoř zvolilo do
funkce starostky obce Ing. Romanu Nohejlovou.
pro – 6 , proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 44/2018:
Do funkce neuvolněného místostarosty obce Zhoř byl navržen pan František Kořánek. ZO Zhoř zvolilo
do funkce místostarosty pana Františka Kořánka.
pro – 6 , proti – 0, zdržel se – 1
Usnesení č. 45/2018:
ZO Zhoř zřizuje finanční výbor v tomto složení: předsedkyně – Marie Trpková, členové – Ing. Vladimír
Švehla, Alena Jandová
pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 46/2018:
ZO Zhoř zřizuje kontrolní výbor v tomto složení: předseda – Josef Záruba, členové – Ing. Jiří Brož, Petr
Kuchta
pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
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Usnesení č. 47/2018:
ZO Zhoř zřizuje kulturní komisi v tomto složení: předseda – František Kořánek, členky – Marie
Krauseová, Miroslava Fialová
pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 48/2018:
ZO Zhoř souhlasí se jmenováním inventarizační komise v tomto složení: předseda – Ing. Vladimír
Švehla, členové – Petr Kuchta, Alena Jandová
pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 49/2018:
ZO Zhoř rozhodlo, že starostka obce bude zástupcem obce spolupracujícím při pořizování územního
plánu obce Zhoř.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 50/2018:
ZO Zhoř schvaluje odměny za výkon funkce ZO Zhoř v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 ze dne
11. 9. 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. ZO Zhoř schvaluje odměny předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru, předsedy a členů kulturní komise, kronikářky obce Zhoř, správce
vodovodu Zhoř a Blehov a příspěvky na dárkové balíčky při výročích občanů dle přílohy č. 2 tohoto
zápisu. ZO Zhoř stanovuje náplně práce jednotlivým členům v příloze č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
 V sobotu 17. listopadu 2018 se od 20 hodin koná v kulturním domě ve Zhoři Hubertská taneční
zábava, hraje The Gentleman.
 V sobotu 1. prosince 2018 od 17 hodin se ve Zhoři koná rozsvícení vánočního stromu.
 Ve středu 12. prosince 2018 se od 16 hodin koná v kulturním domě ve Zhoři veřejné projednání
návrhu územního plánu obce Zhoř.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Zapsala:

M. Trpková

____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Brož

_______________

P. Kuchta

_______________

