OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného ustanovujícího zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12.listopadu 2010 v restauraci č.p.29 v
KD Borovnička.
Zasedání zahájil úřadující starosta (dále „předsedající“), přivítal přítomné zastupitelky,
zastupitele a spoluobčany a sdělil , že nově zvolené zastupitelstvo obdrželo Osvědčení o
zvolení vydané registračním úřadem Dvůr Králové nad Labem.
Přítomni - členové zastupitelstva : p.Jaromír Trejbal, p.Pavel Auersvald
p.Roman Janata, , pí Kateřina Krátká,
pí.Jarmila Švejdová, p. Miroslav Soukup,
p.Miroslav Jílek.
- občané a hosté : dle listiny přítomných (13)
Předložený program zasedání zastupitelstva obce
1.
2.
3.
4.
5.

Slib členů zastupitelstva
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva
Volba starosty a místostarosty, předsedů výborů
Určení podmínek výkonu funkce starosty obce
Vyjádření zastupitelstva k předložené dokumentaci přístavby skladu a expedice –
lakovna Klempo Borovnička

Tento byl jednomyslně schválen
Průběh jednání :

1. Slib členů zastupitelstva obce

„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“
Předsedající přečetl znění slibu a poté jednotlivě každý zastupitel prohlásil „slibuji“.
Následně po tomto procesu zastupitel svůj slib stvrdil podpisem.
Po složení slibu předsedající konstatoval, že zastupitelstvo je plném počtu sedmi členů a
je usnášeníschopné.
Pověřil ověřovatelem zápisu paní Švejdovou a pana Trejbala.
Zapisovatelem určil paní Krátkou.
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2. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů výborů
zastupitelstva
Předsedající navrhl volbu starosty, místostarosty a předsedy výborů tak jako na začátku
minulého volebního období veřejným hlasováním. Protože nebylo námitek ani jiných
návrhů, přednesl návrh usnesení č.1/5/2010 a dal hlasovat.

3. Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhl na post starosty obce pana Romana Janatu a dotázal se na další
návrhy. Protože nebyly, přednesl návrh usnesení č.2/5/2010 a dal hlasovat.
Po průběhu hlasování nově zvolený starosta prohlásil, že funkci přijímá a předsedající
(dále jen „starosta“) sdělil jméno kandidáta na místostarostu obce, kterým byla dle shody
paní Kateřina Krátká. Jelikož nebylo dalších návrhů, s přednesením návrhu usnesení
č. 3/5/2010 dal hlasovat.
Po provedené volbě paní Krátká prohlásila, že funkci přijímá.

4. Určení podmínek výkonu funkce starosty
Starosta informoval přítomné, že zastupitelstvo se dohodlo na zachování stávajícího
způsobu výkonu funkce, tedy uvolněného starosty a protože nebylo dalších návrhů ani
připomínek, přednesl návrh usnesení č.4/5/2010 a dal hlasovat.
Dále byl přednesen návrh na předsedu kontrolního výboru.Po vzájemné shodě jim byl
pan Miroslav Jílek. Starosta přednesl návrh usnesení č.5/5/2010 a dal hlasovat.
Po provedené volbě pan Jílek prohlásil, že funkci přijímá.
Následoval návrh zvolit pana Pavla Auersvalda předsedou finančního výboru.Zastupitelstvo
nepředneslo žádného protikandidáta, starosta přečetl návrh usnesení č.6/5/2010 a dal hlasovat.
Po provedené volbě pan Auersvald prohlásil, že funkci přijímá.

5. Vyjádření zastupitelstva k předložené dokumentaci přístavby skladu a
expedice – lakovna Klempo CZ s.r.o Borovnička
Starosta seznámil přítomné zastupitele se žádostí o vyjádření k projektové
dokumentaci přístavby skladu a expedice, projektovou dokumentaci předložil
k nahlédnutí a podal upřesňující informace. Vzhledem k tomu, že nebylo připomínek ani
dotazů, přednesl návrh usnesení č.7/5/2010 a dal hlasovat.
Po vyčerpání všech bodů k projednání, starosta informoval o příštím termínu
veřejného zasedání ZO a to dne 3.12.2010 od 18.00 opět v hospodě KD Borovnička
č.p.29, poděkoval přítomným za účast a zasedání přibližně v 18:45 hod. ukončil.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na ustanovujícím zasedání dne
12.11.2010
1/5/2010

Zastupitelstvo obce podle §9 odst.7 jednacího řádu stanoví, že volba starosty
a místostarosty obce a předsedů výborů zastupitelstva se uskuteční veřejným
hlasováním.
Hlasování: PRO 7

2/5/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích volí pana
Romana Janatu nar. 26.11.1968 do funkce starosty obce Borovnička.
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

3/5/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích volí paní
Kateřinu Krátkou nar.18.11.1974 do funkce místostarostky obce
Borovnička.
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

4/5/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst 2 písm. m) zákona o obcích stanoví, že
starosta bude vykonávat svoji funkci jako dlouhodobě uvolněný člen
zastupitelstva a to s účinností od 12.listopadu 2010.Toto rozhodnutí je vázáno
na podmínku, že starosta bude vedle svých úkolů, vyplývajících podle zákona o
obcích z funkce starosty obce, kde se nevolí rada obce, plnit osobně
a samostatně veškeré další úkoly obecního úřadu v oblasti samostatné
i přenesené působnosti ,které nevyplývají z funkce starosty, s výjimkou vedení
finančního a mzdového účetnictví obce.
Hlasování: PRO 7

5/5/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2 písm.l zákona o obcích volí pana
Miroslava Jílka nar.11.10.1974 do funkce předsedy kontrolního výboru
zastupitelstva.Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi kontrolního výboru, aby
pro jednání příštího zasedání připravil změny v počtu a osobách dalších členů
výboru.
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1
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6/5/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích volí
pana Pavla Auersvalda nar.12.12.1974 do funkce předsedy finančního výboru.
Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního výboru , aby pro jednání
nejbližšího zasedání zastupitelstva připravil návrh na změny či doplnění v počtu
a osobách dalších členů výboru.
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

7/5/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí se záměrem přístavby skladu
a expedice –lakovna Klempo s.r.o. Borovnička č.p.3 dle předložené projektové
dokumentace.
Hlasování: PRO 7

V Borovničce dne 19.11.2010

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu
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__________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

