č,µqukÁ'
zápis z ustavujícího zas¢dání ZO v NQ"án Kramolíně č. l
kQnan!ÉhQjdne 30.]0.2018 QCí 19:00 hodin
Přítomni: Pavel Sokol, Veronika Valtová, Petr Buršík, Michal Hôferle, Jana Knopfová,
Josef Pešta, Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková

Nepřítomni -- omluveni: O

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program:
I) Zahájení
2) Vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce, dále jen ZO
3) Souhlas s mandátem náhradníka za odstupujícího člena ZO
4) Složení slibu zastupitelů obce
5) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
6) Volba starosty a místostarosty
7) Návrh odměn starosty a místostarosty
8) Volba předsedy Kontrolního výboru, dále jen KV
9) Volba předsedy Finančního výboru, dále jen FV
ID) Návrh odměn předsedům KV a FY
11) Návrh odměn členům výborů a zastupitelů obce
12) Diskuze
13) Závěr
l) Zahájení
ljstavujíci zasedání ZO zahájil nejstarší Člen nového ZO pan Pavel Sokol. Seznámil zastupitelstvo obce s návrhem programu zasedání ZO.
Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O

Prograin jednání ZO by schválen 9-ti hlasy.
2) Vzdání se mandátu člena ZO
Pan Pavel Sokol oznámil zastupitelstvu obce rozhodnutí pana Jana Buršíka vzdání se mandátu
zastupitele.

3) Souhlas s mandátem člena ZO

Pan Pavel Sokol oznámil zastupitelstvu obce, že náhradníkem za pana Jana Buršíka se stává
paní Veronika Valtová, která s mandátem člena ZO souhlasí.
4) Složení slibu nových zastupitelů obce
Pan Pavel Sokol přečetl nahlas znění Slibu zastupitele obce, který všech 9 nových zastupitelů
složilo podpisem slibu a pronesením slova ,, Slibuji". Po složení slibu přečetl pan Pavel Sokol
jména nových zastupitelů.
Zastupiteli se stali - Pavel Sokol, Veronika Valtová, Petr BurŠík, Michal Hôferle, Jana Knopfová, Josef Pešta, Petra Horáková Krausová, Pavel Chmelík, Ivana Majková
S) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
vdba QvČřQvätelů zápisu

Pan Pavel Sokol vyzval zastupitele k předložení návrhů na zvolení ověřovatelů zápisu, Jediným návrhem byl návrh pana Pavla Sokola zvolit ověřovateli zápisu paní Ivanu Majkovou a
pana Petra Buršíka.
HlasovánI o návrhu pana Sokola:

Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O
Ověřovateli zápisu byli 9-ti hlasy zvoleni paní Ivana Majková a pan Petr Buršík.

Určení zapisovatele

Pan Pavel Sokol vyzval zastupitele k určení zapisovatele zápisu. Zapisovatelkou byla určena
paní Veronika Valtová.
Hlasování o návrhu pana Pavla Sokola:

Pro: 9 Proti: O
Zdržel(a) se: O

Zapisovatelkou byla 9-ti hlasy zvolena paní Veronika Valtová.

6) Volba nového starosty a místostarosty obce
Volba starosty Qbce

Pan Petr Buršík vyzval zastupitele k předložení návrhů na starostu obce. jediným návrhem
byl návrh pana Petra Buršíka zvolit do funkce neuvolněného starosty obce paní Janu Knop-fovolj.
HlasovánI o návrhu pana Petr Buršíka:
Pro: 5 Proti: 4
7.držel(a) se: O
Novou starostkou obce byla S-ti hlasy zvolena paní Jana Knopfová, které tímto pan Pavel
Sokol předal další vedení ustavujícího zasedání ZO.
Volba místostarosty obce
Starostka obce vyzvala zastupitele k předložení návrhů. jediným návrhem byl návrh pana Pc
tra Buršíka zvolit do funkce místostarosty obce pana Michala Hôferleho.
Hlasování o návrhu pana Petra Buršíka:
Pro: 5 Proti: 4 Zdržel(a) se: O
Novým místostarostou obce byl S-ti hlasy zvolen pan Michal Hôferle.

7) Návrh odměn starosty a místostarosty obce
Starostka vyzvala zastupitele k předložení návrhů. jediným návrhem byl návrh starostky
ponechat odměny starosty a místostarosty obce ve stávající výši jako doposud, a to:
Starosta: 18.022,-- KČ hrubého
M ístostarosta: 10.947 ,-- KČ hrubého
Hlasováni o návrhu starostky:
Pro: 5 Proti: O
Zdržel se: 4 .Návrh starostky na ponechání stávající výše odměn starosty a místostarosty obce byl schválen
S--ti hlasy.

8) Volba předsedy Kontrolntho výboru

Starostka obce vyzvala zastupitele k předložení návrhů, jediným návrhem byl návrh mís-.
tostarosty pana Michala Hôferleho zvolit do funkce pana Petra Buršíka.
Hlasování o návrhu místostarosty:
Pro: 5 Proti: 3 Zdržel(a) se:
Do funkce předsedy KV byl 5-ti hlasy zvolen pan Petr Buršík.

9) Volba předsedy Finančního výboru
Starostka obce vyzvala zastupitele k předložení návrhů.
Návrh pana Pavla Sokola - paní Petra Horáková Krausová. Hlasování o tomto návrhu
neproběhlo, nebot' paní Petra Horáková Krausová funkci odmítla.
Návrh starostky - paní Veronika Valtová
Hlasování o návrhu starostky:
Pro: 5 Proti: l Zdržel(a) se: 3 Do funkce předsedy FY byla S-ti hlasy zvolena paní Veronika Valtová.

ID) Návrh odměn předsedům KV a FY
Starostka vyzvala zastupitele k předložení návrhů. jediným návrhem byl návrh starostky
ponechat odměny předsedů KV a FV ve stávající výši jako doposud, a to 656,-- KČ hrubého.
H]asovánÍ o návrhu starostky:
Pro: 5 Proti: O
Zdržel(a) se: 4 Návrh starostky na ponechání stávající výše odměn předsedům KV a FY byl 5 hlasy přijat.

JI) Návrh odměn členům KV a FY a zastupitelům obce

Starostka vyzvala zastupitele k předložení návrhů. jediným návrhem byl návrh starostky
ponechat odměny členů KV, FY a zastupitelů obce ve stávající výši jako doposud, a to 460,KČ hrubCho.

Hlasování o návrhu starostky:
Pro: 9 -

e

Proti: O
Zdržel se: O

Návrh starostky na ponechání stávající výše odměn členům KV, FY a zastupitelům obce byl
schválen 9-ti hlasy.

12) Diskuze
- dotaz

ohledně prodeje parcely v bytové zóně u nádraží - starostka sdělila, že

bude informován co nejdříve, pokud možno již na příštím zasedání ZO
- pan Pavel Sokol informoval přítomné o úvodních pracích akce Výstavba chodníku
při hlavní komunikaci
- dotaz
ohledně znovuotevření místního pohostinství a obsazení bytu nad ním -starostka sdělila, že je toto samozřejmě v zájmu i nově zvoleného zastupitelstva
- vystoupila členka ZO p. Petra Horáková Krausová s upozorněním na nedostatečné informace týkající se žádosti o finanční příspěvek na letošní pout'ovou zábavu
- dotaz
zda obec koupí "velkou" bytovku - starostka sdělila, že ZO opětovně
prověří situaci s rnajitelein budovy, zda i nadále o prodeji uvažuje
- dotaz
, zda je možná kontrola kotlů v souvislosti s používáním nevhodného
paliva (v okolí bytovek cíti zápach, jako by se topilo plasty) - starostka sdělila, že prověří,
kdo je vůbec kompetentní tyto kontroly provádět, případně možnosti, jak lze o kontrolu
požádat

13) Závěr
Vzhledem tomu, že byl program ustavujkího zasedání ZO vyčerpán a nebyly vzneseny již
Žádné další dotazy, starostka zasedání ukončila v 19jS0 hodin.

Zapsala: Veronika Valtová
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Starostka obce: Jana Knopfová
Místostarosta obce: Michal Hôferl,
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