Usnesení
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 31. 10. 2018 v 18
hod ve Společenském domě v Bukovince
Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny. Starosta konstatuje, že je přítomno sedm členů ZO a
ZO je tedy usnášeníschopné.
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo ve Společenském domě
v Bukovince a bylo zahájeno v 18.02 hodin. Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel
Malík, který uvítal přítomné, seznámil je s programem zasedání ZO. Program je součástí zápisu
a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem.
Volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu
Zapisovatel – návrh: Lenka Možná – schváleno sedmi hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Pavel Horáček – schváleno sedmi hlasy,
Ing. Patrik Novotný - schváleno sedmi hlasy.
Program zasedání:
1) Představení členů zastupitelstva obce, zvolení zastupitelé dle výsledků
2) Složení slibu členů zastupitelstva
3) Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
4) Schválení programu
5) Určení způsobu volby starosty – tajná, veřejná
6) Určení způsobu volby místostarosty – tajná, veřejná
7) Určení funkce, které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
8) Volba starosty
9) Volba místostarosty
10) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
11) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
a) Určení počtu členů kulturně-sportovní komise
b) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
c) Volba členů kulturně-sportovní komise
12) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13) Rozpočtové opatření č. 12 – na vědomí
14) Rozpočtové opatření č. 13
15) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330048457/001 mezi obcí Bukovinka a
firmou E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 310/1, k. ú. Bukovinka
16) Diskuse
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17) Usnesení
18) Závěr
Na 1. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující usnesení:
K bodu č. 5
OZ schvaluje způsob volby starosty jako veřejnou
K bodu č. 6
OZ schvaluje způsob volby místostarosty jako veřejnou
K bodu č. 7
OZ schvaluje funkce obecního zastupitelstva jako neuvolněné
K bodu č. 8
OZ schvaluje starostou obce Bukovinka pana Pavla Malíka
K bodu č. 9
OZ schvaluje místostarostkou obce Bukovinka JUDr. Renatu Grussmannovou
K bodu č. 10
a) OZ schvaluje počet členů finančního výboru v počtu 3
OZ schvaluje počet členů kontrolního výboru v počtu 3
b) OZ schvaluje pana Pavla Horáčka předsedou finančního výboru
c) OZ schvaluje tyto členy finančního výboru: Mgr. Jarmila Tesařová a Zdeněk
Mejzlík
d) OZ schvaluje pana Ing. Patrika Novotného předsedou kontrolního výboru
e) OZ schvaluje tyto členy kontrolního výboru – pan Tomáš Říha a Ing. Iva
Grolíková
K bodu č. 11
a) OZ schvaluje počet členů kulturně-sportovní komise v počtu 3
b) OZ schvaluje paní Ester Dufkovou předsedkyní kulturně-sportovní komise
c) OZ schvaluje tyto členy kulturně-sportovní komise: paní Lenka Možná a pan
Marek Zlámal
K bodu č. 12
OZ schvaluje tyto odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, za výkon
předsedů finančního a kontrolního výboru, za výkon předsedkyně kulturně-sportovní
komise a za výkon funkce starosty a místostarostky jako neuvolněných členů
zastupitelstva ode dne jejich zvolení:
starosta – Kč 24.500,--,
místostarosta – Kč 13.000,--,
předseda výboru nebo komise – Kč 2.000,--,
člena zastupitelstva bez funkce – Kč 800,--.
K bodu č. 13
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12
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K bodu č. 14
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 13
K bodu č. 15
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330048457/001 mezi obcí
Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 310/1, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 17
OZ schvaluje Usnesení č. 1 z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 31. 10. 2018

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka

Pavel Malík
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 5. 11. 2018
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 5. 11. 2018
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