Zápis z ustavujícíhozasedáníZo dne 10.11.2ot4 v 18.00 hod.
ve spoIečenské místnosti nad obchodem v Neubuzi

Přítomno:
Nepřítomno:
Omluveno:
Hosté:

7 členů- prezenčnílistina
0 členů
0 členů

prezenčnílistina hostů

Zahájení zasedání zastupitelstva
ZasedáníZastupitelstva obce Neubuz (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8.00
hod. dosavadnístarostkou obce lng. Renatou Zábojníkovou (dále,,předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členůmzastupitelstva obce předáno osvědčeníozvolení
členem zastupitelstva obce podle 9 53 zákon a č. 49I/2o01 sb., o volbách do zastupitelstev
obcía o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedajícíkonstatovala,žezasedáníbylo svoláno řádně, tak, aby se v souladu s g 91 odst.
1 zákona č.I28/2o00 Sb., o obcích v platném znění, konalo do L5 dnů ode dne uplynutílhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování' Lhůta skončila 24.Lo.2oI4,
žádný návrh nebyl podán. lnformace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřednídesce
obecního úřadu Neubuz zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
3l.to.2ot4 do 1'1'.1't'2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednídesce'
Předsedající dále z prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č.L)
konstatovala, že je přítomno všech 7 členůzastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné(5 92 odst. 3 zákona o obcích)
Složenís!ibu členy zastupite!stva
Předsedajícív souladu s 5 69 odst' 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složeníslibu.Složeníslibuproběhlo tak, že předsedající přečetla slib
stanovený v $ 69 odst. 2 zákona o obcích: ,,Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Neubuz a jejích
občanůa řídit se Ústavou a zákony Českérepubliky." Jmenovitě vyzvala přítomné členy
zastupitelstva obce ke složeníslibupronesením slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném
archu (příloha č'2).ŽádnÝ člen zastupitelstva neodmítlsložit slib ani nesložil slib s výhradou.
1. Určeníověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Trunkáta a Blanku Juříkovou a
zapisovatelkou lvanu Hynčicovou. K návrhu nebyly Vzneseny žádnéprotinávrhy.
Nóvrh usnesení:
Zastupitetstvo obce Neubuz určuje ověřovateli zápisu Petra Trunkáta a Blanku Juříkovou a
zapisovatelkou lvanu Hynčicovou.

Výsledek hlasování:
Pro 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 0

2. Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřednídesce.
K návrhu programu nebyly Vzneseny návrhy na doplnění. Předsedajícídala hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určeníověřovatelů zápisu (s 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2| Schválení programu
3) Vo!ba starosty a místostarosty
a} určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ($ 71 zákona o obcích)
b) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4| Zíízenífinančníhoa kontrolního v'ýboru, komisí
a} volba předsedy finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) vo!ba předsedů komisí (školnía sociátní, sportovní a kulturní, přestupková)
5) Rozhodnutí o odměnách za rnýkon funkcí neuvolněných členůzastupitetstva (5 72
zákona o obcích)
6) Volba zástupců obce pro MRs, MAs VaS a pro územníplánování
7l Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 0

místostarosty
a) určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podánínávrhu' Člen zastupitelstva M. Gargulák
navrhl, aby funkce starosty byla dlouhodobě uvolněná.' Člen zastupitelstva L.Valerián navrhl,
aby funkce starosty byla dlouhodobě neuvolněná. Předsedajícídal o těchto návrzích
3. Volba starosty a

hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 2 (Valerián,
Usnesení nebylo schváleno.

Mullerová)

Proti

5

Zdrželise 0

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvoIněn.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno

Proti

2 (Valerián, Mullerová)

Zdrželi se 0

b) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty

Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podánínávrhu. Člen zastupitelstva S.Tomšů podal
návrh na veřejné hlasování. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedající dala o tomto návrhu
h

lasovat.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

volba starosty
Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty. Člen
zastupitelstva M. Gargulák navrhl, aby do funkce starostky obce byla zvolena lng. Renata
Zábojníková. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídal o tomto návrhu hlasovat'
c)

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz volí starostkou obce lng. Renatu Zábojníkovou.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se L (Zábojníková)

Po volbě starosty pokračovala ve vedení zasedání lng. Renata Zábojníková, jako nová
sta rostka.

d)volba místostarosty
Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podánínávrhu na funkci místostarosty. Člen
zastupitelstva M' šebesta navrhl, aby do funkce místostarosty obce byl zvolen Miroslav
Dubovský. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídala o tomto návrhu hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupite!stvo obce Neubuz volí místostarostou obce Miroslava Dubovského.

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti 2 (Valerián,

Mullerová)

Zdrželi se 1 (Dubovský)

4.Zřízení finančníhoa kontrolního výboru, komisí
Předsedajícíinformovala o povinnosti zřídit finančnía kontrolnívýbor (9rrz odst.2 písm.l
zákona o obcích) a možnosti zřídit komise. V obci vždy fungovaly školníasociální komise,
Sportovnía kulturní komise a Přestupková komise' Členy výboru a komise mohou být

členovézastupitelstva ijiné osoby, předsedou výboru a komise můžeb,it jen člen
zastupitelstva, ovšem ne starosta a místostarosta.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finančnía kontrolnívýbor, školní a sociální
komisi, sportovní a kulturní komisi a přestupkovou komisi, z nichž každý bude mít tři členy'
Jiný návrh podán nebyl. Předsedajícídala o tomto návrhu hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz zřizuje finančnívýbor, kontrolní výbor, školnía sociální
komisi, sportovní a kulturní komisi a přestupkovou komisi. Výbory i komise budou

tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

volba předsedy finančníhovýboru
Předsedajícínavrhla, aby předsedou finančníhovýboru byl zvolen Miroslav Gargulák. Člen
zastupitelstva Libor Valerián vznesl protinávrh, aby předsedou byla zvolena Miroslava
Mullerová. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedající dala o těchto návrzích hlasovat'
a)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz volí předsedou finančního uýboru obce Miroslavu
Mullerovou.
Výsledek hlasování: Pro 1
Usnesení nebylo schváleno.

(Valerián)

Proti

5

Zdrželi se 1 (Mullerová)

Nóvrh usnesení:
Zastupltelstvo obce Neubuz volí předsedou finančního výboru obce Miroslava Garguláka.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 (Valerián,
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Mullerová)

Zdrželi se 1(Gargulák)

b) volba předsedy kontrolního výboru

Předsedajícínavrhla, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen Stanislav Tomšů. Členka
zastupitelstva M.Mullerová vznesla protinávrh, aby předsedou byl zvolen Libor Valerián' Jiné
návrhy nebyly Vzneseny' Předsedající dala o těchto návrzích hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz volí předsedou kontro!ního výboru obce Libora Valeriána.
Výsledek hlasování: Pro ]- (Mullerová) Proti 5
Usnesení nebylo schváleno.

ZdrŽeli se 1 (Valerián)

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz volí předsedou kontrolního výboru obce StanisIava Tomšů.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 (Valerián,
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) volba předsedy

Mullerová)

Zdrželi se 1 (Tomšů)

školníasociální komise, Sportovní a kulturní komise a Přestupkové komise

Předsedající navrhla, aby předsedkyníškolnía sociálníkomise byla zvolena Miroslava
Mullerová. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídala o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupltetstvo obce Neubuz votí předsedkyní školnía sociální komise obce Miroslavu
Mi!!erovou.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10 bylo schvá!eno.

Proti

0

Zdrželi se 2 (Valerián, Mullerová)

Předsedající navrhla, aby předsedou Sportovnía kulturní komise byl zvolen Milan Šebesta.
Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídala o tomto návrhu hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz volí předsedou Sportovní a kulturní komise obce Milana
šebestu.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti

0

ZdrŽeli

se

1 (šebesta)

Předsedající navrhla, aby předsedou Přestupkové komise byl zvolen Libor Valerián. Jiné
návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídala o tomto návrhu hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz volí předsedou Přestupkové komise obce Libora Valeriána.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

0

7drželi se l(Valerián)

4. Rozhodnutío odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva

Předsedajícínavrhla, aby neuvolněným členůmzastupitelstva byla v souladu s 572 zákona o
obcích a nařízenívlády č. 37/2oo3 Sb., o odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíčníodměnaod t'72.2o14. Měsíčníodměnaje složena
z odměny za funkci předsedy výboru nebo komise a funkci člena zastupitelstva a činí1.340,Kč měsíčně.U neuvolněného místostarosty je výše odměny L4.o29,- Kč měsíčně. Soupis
odměn jednotlivých neuvolněných členůzastupitelstva i uvolněné starostky je uveden v
příloze. Výše odměny pro uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty je dána
zákonem a zastupitelstvo o nínehlasuje. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídala o
tomto návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz v souladu s 972,77 odst. 2 a 3 písm. b} zákona o obcích
stanoví odměnu neuvo!něnému členovi zastupitelstva, který je současně předsedou
výboru nebo komise ve výši L.34o,- Kč měsíčně.odměna bude poskytována od L.L2.20L4.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz v souladu s 572,77 a 9 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastuplte!stva ve
výši 14.029,- Kč měsíčně.odměna bude poskytována od L.t2.2ot4.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Usnesení č. 14 by!o schváleno.

7drželi se 3 (Valerián, Mullerová, Dubovský)

4' Volba zástupců obce pro MRs, MAs VaS a pro územníplánování
Předsedajícíinformovala, že obec musímít své 2 zástupce v Mikroregionu Slušovicko (MRS),
1 zástupce v Místníakčnískupině Vizovicko a Slušovicko (MAS VaS). Dále musí být určen
zastupitel ke spolupráci s pořizovatelem územníhoplánu, tj. Městským úřadem Vizovice. A to
vždy pro celé volebníobdobí. Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podánínávrhů na
tyto zástupce' člen zastupitelstva M. Gargulák navrhl na všechnytyto funkce zvolenou
starostku obce lng. Renatu Zábojníkovou a druhého člena do MRS místostarostu Miroslava
Dubovského. Jiné návrhy nebyly Vzneseny. Předsedajícídala o těchto návrzích hlasovat'
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz určuje zástupce obce do Mikroregionu S!ušovicko lng. Renatu
Zábojníkovou a Miroslava Dubovského.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 15 byIo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz určuje zástupce obce do Místníakčnískupiny Vizovicko a
S!ušovicko lng. Renatu Zábojníkovou.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Neubuz pověřuje !ng. Renatu Zábojníkovou, starostku obce, jako
určenéhozastupitele, ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem
Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu E 47 ,5L a 53 zákon a č'. L83l2o06 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu ce!ého
volebního období 2oL4 _ 2oL8.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

7. Diskuze

V rámci bohaté a živédiskuze byla řešena předvolební kampaň hnutí Nový impuls a její
volebnísliby. Byla prodiskutována řada otázek týkajícísebezpečnosti na silnicích v obci,
semaforů, přechodů apod. Byla vznesena připomínka konání veřejných setkáníčlenů
zastupitelstva s občany. P. Břetislav Gargulák navrhl zrušenípoplatkůza odpady.

V závěru poděkovala nově zvolená starostka obce za důvěru.
Zasedání bylo ukončeno V 19.30 hod.

Přílohy zápisu:
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Prezenčnílistina členůzastupitelstva
Prezenčnílistina přítomných spoluobčanů
Listina prokazujícísložení slibu členůzastupitelstva
Zveřejněná informace o konání ustavujícíhozasedání
Soupis odměn jednotlivým členůmzastupitelstva
Zápis byl vyhotoven L8.1'I.2ot4
Zapisovatelka:

ověřovatelé zápisu:
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