U s n e s e n í č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě
Zastupitelstvo obce Velehrad
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l), m), a n) a § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1. ověřilo
- platnost volby členů zastupitelstva obce
2. určilo
funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
- starosta
3. zvolilo
starostu

Mgr. Aleše Mergentala

1. místostarostku
2. místostarostu

Ing. Janu Březinovou
Ing. Pavla Zůbka

4. zřídilo
výbor finanční
předseda
Zdeněk Sonntag
členové
Mgr. Bc. Zdenka Němečková, Ing. Václav Hroch
výbor kontrolní
předseda
Bc. Jan Václav Kučera
členové
Ing. Tomáš Luža, Ing. Zdeněk Pilka
výbor životního prostředí a stavební
předseda
Stanislav Jurák
členové
Hedvika Lukášová, Mikuláš Krys
výbor kultury a sportu
předseda
Bc. Vojtěch Luža
členové
Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. Pavel Brázdil
výbor zdravotnictví a sociální
předseda
Kristýna Krysová
členové
Ivana Švecová, Ing. Tomáš Valer
výbor školský
předseda
Mgr. Tereza Kovaříková
členové
Mgr. Kateřina Horáková, Mgr. Tomáš Chytka, Vojtěch Luža,
Mgr. et. Mgr. Radek Gajdoš

5. Schválilo
- jednací řád zastupitelstva obce Velehrad
- oprávnění užívat závěsný odznak ČR Ing. Janě Březinové, Ing. Pavlu Zůbkovi,
a Mgr. Tereze Kovaříkové při oddávaní snoubenců dle zákona o rodině a dalších
slavnostních příležitostech
- odměny neuvolněným členům ZO s platností od doby složení slibu do konce volebního
období:
- 1. místostarosta – 50% maximální výše odměny bez příplatků
- 2. místostarosta – 50% maximální výše odměny bez příplatků
- předsedové výborů – ve výši maximální odměny bez příplatků
- členové výboru zastupitelstva – ve výši maximální odměny bez příplatků
- členové zastupitelstva – ve výši maximální odměny bez příplatků
dle příslušných sloupců platné přílohy k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev obcí

………………………………….
starosta

…………………………………….
…………………………………….
místostarostové

U s n e s e n í č. 2
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě

Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje:
1.

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním
znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění:
Stanovuje pana Mgr. Aleše Mergentala určeným zastupitelem pro územní plánování

2.

Zástupce obce do Rady školy -

………………………………….
starosta

Mgr. Aleše Mergentala
Miroslava Kováříka
Jitku Točkovou

…………………………………..
…………………………………..
místostarostové

U s n e s e n í č. 3
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě

Zastupitelstvo obce Velehrad schvaluje:

1.

Mgr. Aleše Mergentala, starostu obce Velehrad jako delegáta na valných hromadách
pro období let 2014-2018 dle ustanovení § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění

………………………………….
starosta

…………………………………..
…………………………………..
místostarostové

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení hosté, vážení občané,
vítám Vás na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce. Zasedání bylo svoláno
dosavadním starostou dne 29. 10. 2014 a informace o konání zasedání byla vyvěšena na
úřední desce obecního úřadu a zveřejněna na internetových stránkách obce dne 29. 10. 2014,
tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a
včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.
Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční
většina členů zastupitelstva.
Dovolte, abych před dalším jednáním přečetl zprávu o výsledku voleb:
(příloha)
Přistoupíme k prvnímu bodu našeho programu a to je složení slibu členů zastupitelstva. Podle
§ 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po
přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdí svým podpisem. Slib přečte p.
Ivana Švecová a po jeho přečtení prosím členy zastupitelstva, aby postupně přistoupili
k předsedajícímu a složili slib. Složení slibu potvrdí svým podpisem pod text slibu.
Konstatuji, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou
se ujmout svého mandátu.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání
zastupitelstva následující:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty/ů
a) Určení počtu místostarostů
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty/ů
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) Volba členů finančního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Má někdo z členů zastupitelstva námitky proti programu, nebo návrhy na jeho změnu?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu:
Kdo je pro, proti, zdržel se hlasování
Budeme se tedy v jednání řídit tímto schváleným programem.
Dalším bodem zasedání zastupitelstva je určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelkou navrhuji určit paní Evu Hanáčkovou
Za ověřovatele navrhuji: Ing. Jana Březinová a p. Ivana Švecová.
(hlasování)
V průběhu dnešního jednání přijme ZO usnesení, jehož přípravou se bude zabývat návrhová
komise. Navrhuji, aby komise pracovala v následujícím složení:
pan/í/ Ing. Pavel Zůbek a Mgr. Radek Gajdoš
Je jiný návrh? Ne, nechám tedy o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel se?
Návrh byl schválen.
Dále je třeba zvolit volební komisi pro volbu starosty a místostarosty
Navrhuji, aby volební komise pracovala ve složení:
člen ZO pan/í/ Zdeněk Sonntag
člen ZO pan/í/ Mgr. Tereza Kováříková
člen ZO pan/í/ Kristýna Krysová
Je jiný návrh? Není, nechám tedy o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel se
hlasování? Návrh byl schválen.
Žádám volební komisi, aby se ujala své činnosti
*********
Protože starosta a místostarosta/ové
byli řádně zvoleni – ke zvolení blahopřeji
a předávám zvolenému starostovi řízení tohoto zasedání.

