Zdtlis z ustavuiícíIto zasedání obecníIto zas(upitelstvu ze dne 11.11.2010
Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Neckář Jiří, SchÍitz Ivan, Verner Vlastimil
Procházka Jan, Wernerová Alena, Ing. Knetlová Kristýna, Svobodová Hana

,

Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a předal slovo nejstaršímu zvolenému zastupiteli
p.Milanu Kašpárkovi, který vedldále jednání.
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovateIé zápisu: Wernerová Alena a Ivan Schtitz.
Zapisovatelem byla zvolena Moudrá Věra
Nejprve si zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:Wernerová Alena,
Verner Vlastimil a Neckář Jiří.

Členovékomise provedli kontrolu osvědčení nově zvolených zastupitelů. Zapisovatelka
zápisu přečetla slib a po té jej členovénového zastupitelstva stvrdili svým podpisem.
Předsedaj ícídal členůmzastupitelstva za výběr zda bude volba starosty tqná či veřejná a
zastupitelé se rozhodli volit veřejně.
Na uvolněného starostu byl navtžen pan Pavel Krotký, který byl odsouhlasen všemi hlasy a
neuvolněným místostarostou byl po té zvolen pan Milan Kašpárek také všemi hlasy.
odměna starosty a místostarosty byla schválena dle platného zákona ( zákon č. 2012009 Sb. o
změně naŤízenío odměnách za výkon funkce členůmzastupitelstev' Ve znění pozdějších
předpisů)
Byli zvoleni členovéjednotlivých výborů:
Finanční- Ing. Knetlová, Svobodová Hana, Wernerová Alena
Štot.t y - Neckář Jiří, Procházka Jan, Verner Vlastimil, Svobodová Hana
Kontrolní _ Schtitz Ivan, Ing. Knetlová' Neckář Jiří
Komise veřejného pořádku: JUDr. Langerová, Pavel Krotký, Milan Kašpárek
Sbor pro občanskézál.ežitosti Alena Wernerová, Hana Svobodová
S éfredakto r B rázdimských novin : Jan Procházka

Diskuse:

- vánočnístrom bude 1 I.I2.20I0 od 17.00 hodin
p. Schtitz - upozornil na praskliny v silnici (projednat problém s p. Slabou ze Sprár,y silnic)
p. Svobodová _ měla dotaz,když je ředitelka ZŠv důcho ďuzd'aby nemělo dojít k výměně a
vyhlásit se na její místo ýběrové řízeni
p. Neckář _ navrhl, aby se zastupitelstvo scházelo nejméně 6 x ročně
p. Procházka- upozornil na hydrant, který j e u trafostanice u hřiště , zda je v proj ektu a
upozornil, že pŤi nekontrolovatelném vystříknutí z hydrantu by mohlo dojít k neštěstí
p. Verner - navrhl Znovu požáďat o dotaci na stavbu hřiště s umělým povrchem
p. Krotký _ upozornil na skutečnost, že jsme museli půjčitobci Sluhy Kč 1 mil. atudíž
musíme v současnédobě šetřit
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