Stránka č. 1

Dne: 08.11. 2010.
č.j. 11/2010

Obec Hartmanice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hartmanice
konané dne 08. 11. 2010, od 17,00 hodin.

Přítomni : Petr Filip st., čp. 117, Augustin Andrlík, Jiří Dvořák, Josef Dvořák, Petr Filip
ml., čp. 117, Petr Filip čp. 99, Josef Jančev, David Král, Zdeněk Puš.

Program : 1. Zahájení
2. Předání a kontrola osvědčení o zvolení člena OZ
3. Složení slibu členů OZ
4. Schválení programu
5. Jednací řád obce
6. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
7. Určení způsobu hlasování
8. Volba volební a návrhové komise
9. Volba starosty
10. Volba místostarosty
11. Zřízení výborů, určení počtu jejich členů a volba předsedů
12. Odměny členů OZ
13. Různé

Jednání OZ Hartmanice
1) Dosavadní starosta obce pan Petr Filip přivítal nové členy Obecního Zastupitelstva a zahájil
ustavující zasedání. Předsedající konstatoval, že je přítomných všech devět členů
zastupitelstva, takže je usnášeníschopné.
2) Nově zvoleni členové OZ převzali osvědčení o zvolení člena OZ a zkontrolovali správnost
údajů.
3) Po přečtení slibu předsedajícím, složili členové OZ slib člena zastupitelstva ( podle § 69
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb o obcích) a ztvrdili jej svým podpisem. ( Příloha č. 3)
4) Zastupitelstvo obce Hartmanice schvaluje následující program ustavujícího zasedání.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Stránka č. 2
5) Jednání Obecního Zastupitelstva se bude řídit stávajícím jednacím řádem, který vyhovuje.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
6) Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Petra Filipa ml. čp.
117 a zapisovatele jednání pana Augustina Andrlíka.
Zastupitelstvo obce určilo ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka a pana Petra Filipa ml.čp.
117, zapisovatele jednání pana Augustina Andrlíka.

Usnesení č.3 bylo schváleno.
7) Zastupitelstvo obce Hartmanice určilo veřejný způsob hlasování.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
8) Zastupitelstvo obce Hartmanice jednohlasně zvolilo volební a návrhovou komisi ve složení:
předseda komise: Josef Jančev
člen:
Josef Dvořák
člen:
Jiří Dvořák

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
9) Zastupitelstvo obce Hartmanice provedlo veřejnou volba starosty. Volební komise po sečtení
hlasů konstatovala, že starostou obce Hartmanice byl zvolen pan Petr Filip st. čp. 117.
Počtem 9 hlasů pro, proti 0.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Hartmanice v souladu § 84 odst.2 písm. p zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Za výkon
jeho funkce mu bude náležet odměna podle zákona o obcích § 71, kterou stanoví prováděcí
právní předpis a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb, s účinnosti od 09.11. 2010.

Usnesení č. 7. bylo schváleno.
10) Zastupitelstvo obce Hartmanice provedlo veřejnou volbu místostarosty. Volební komise po
sečtení hlasů konstatovala, že místostarostou obce Hartmanice byl zvolen pan Augustin
Andrlík. Počtem 9 hlasů pro, proti 0.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
11) Zastupitelstvo obce Hartmanice zřizuje výbory a komisi, které budou tříčlenné. Volební
komise provedla veřejnou volbu jejich předsedů a členů.
Finanční výbor :

předseda výboru: Josef Dvořák
člen výboru:
Josef Jančev
člen výboru:
Jiří Dvořák
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Kontrolní výbor :

předseda výboru: Josef Jančev
člen výboru:
Filip Petr ml.čp. 117
člen výboru:
Zdeněk Puš

Sociální výbor :

předseda výboru: Petr Filip ml. čp.117
člen výboru:
Augustin Andrlík
člen výboru:
Josef Jančev

Školský a kulturní :
výbor :

předseda výboru: Jiří Dvořák
člen výboru:
Zdeněk Puš
člen výboru:
Augustin Andrlík

Výbor pro životní
prostředí:

předseda výboru: David Král
člen výboru:
Zdeněk Puš
člen výboru:
Jiří Dvořák

Zemědělský výbor :

předseda výboru: Zdeněk Puš
člen výboru:
Jiří Dvořák
člen výboru:
Petr Filip čp. 99

Stavební komise :

předseda komise: Petr Filip čp. 99
člen komise:
Jiří Dvořák
člen komise:
Josef Dvořák

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
12) Zastupitelstvo obce Hartmanice schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva,
podle § 72, který stanoví prováděcí právní předpis a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003
Sb, s účinnosti od 09. 11. 2010.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
13)
a) Starosta obce podal informaci z jednání, které se uskutečnilo 18.10. v Praze, ohledně podání
žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV.
Zastupitelé berou na vědomí.
b) Cena svozu a uložení komunálního odpadu pro rok 2011.
Zastupitelstvo obce Hartmanice projednalo na základě skutečných nákladů za likvidaci
komunálního odpadu v roce 2010, které jsou 149 277,- Kč a předpokládaných nákladů
na likvidaci komunálního odpadu pro rok 2011 ve výši 164 205,- Kč.
Celkové náklady na osobu pro rok 2011 jsou 576,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo cenu
poplatku pro rok 2011 ve výši 500,- Kč na osobu. Rozdíl bude uhrazen z vlastních prostředků
obce.
Výše poplatku je stanovena v dodatku č.3 k vyhlášce 1/2005 o místních poplatcích za
provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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c) Schválení vlastního rozpočtového opatření č.6.
Účetní obce informoval zastupitelé s návrhem vlastního rozpočtového opatření č. 6.
Vlastní rozpočtové opatření č. 6 ve výši 321,3 tisíc bude zvýšením příjmů a současně
zvýšením výdajů o stejnou částku.
Zastupitelstvo obce Hartmanice projednalo a schválilo vlastní rozpočtové opatření č. 6.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
d) Určení zastupitele obce a jmenování člena Rady obcí pro udržitelný rozvoj území.
Zastupitelstvo obce Hartmanice schvaluje jako určeného zastupitele obce podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
na celé volební období 2010- 2014 pana Jiřího Dvořáka, bytem Hartmanice čp. 128,
člena zastupitelstva.

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Přílohy zápisu : č. 1 Informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1 zákona o
obcích.
č. 2 Presenční listina.
č. 3 Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva.

Zápis byl vyhotoven dne: 08. 11. 2010

Zapisovatel:

Augustin Andrlík

Ověřovatelé zápisu:

Petr Filip ml. čp. 117 ... .…............................
Jiří Dvořák

Starosta obce:

........................................

…..................................

Petr Filip st. čp. 117 …....................................

