I
ZAPIS

č. 01

z ustavujícíhozasedáníobecníhozastupitelstva konanéhodne 10. 11. 20|,4v 18.00hod.
v zasedacímístnostiObecníhoúřadu Hrušky
Přítomni:

Mgt. SvatavaBradávková, Bc. Jana Filipovičová, Mgr. Stanislav Helešic,Mgr.
Lenka Holečková,Ivana Janěálková, Boris Koniček,Ing. Miroslav NIréa,Jan
Nešpor,Lenka ondrášková, Radoslava Procházková, Ing. JaroslavaRajchmanová'
Ing. Jakub Říha, Ing. Petr Tichý, MUDr. Jana Teturová, Josef Trecha.

1.Zahájení
v 18.05hod.
Zasedánízahájilrpan Josef Trecha, dosavadnístarostaobce (dále jen ,,předsedající,,)
Předsedajícízasedáníkonstatova|,že zasedáníbylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s $ 91
odst. 1 zákonač,.12812000Sb., o obcích(obecnízřízení),v platnémznění,konalo do 15 dnůode
dne uplynutí lhůtypro podání návrhůsoudu na neplatnostvoleb nebo hlasování (lhůtauplynula
24. IO.2aI4 v 16.00hod., žádnýnávrh pro obec Hruškynebyl podán).Informacepodle $93 odst.
Í zákonao obcíchbyla na úřednídesce obecního úřaduř{ruškyzveřejněnav souladu se zákonem
zveřejněna na
po dobu 7 dní a to od 3. 11. 2014 do 10. 11.'2014, Informace by|a ta|<téŽ
úřednídesce..(viz. přílohač.1)
,,elektronické
Předsedajícídá|ezprezenčnílistiny přítomnýchělenůzastupitelstva(přílohač.2) konstatova|,Že
je přítomno 15 členů zastupitelswa (z celkového počtu 15), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
**{.*{.
2. slib členůzastupitelstva obce
Před složenímslibu bylo jednotlým členůmzastupitelstvapředáno osvědčenío zvolení členem
zastupitelstvaobcepodle $ 53 zákona č.491/2001 Sb.,o volbóch do zastupitelstevobcí a o změně
někteých zólanů' v platnémznění.
Předsedajícív souladu s $ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzva| přítomnéčleny zastupitelstvake
složení slibu. Před složením slibu předsedajícíupozornil přítomnéčleny zastupitelstva, že
odmítnutísložitslib nebo složeníslibu s výhradou má za následek zánik mandátu($ 55 zákona č.
49Il200| Sb., o volbách do zastupitelstevobcí a o změně některych zákonŮ, v platnémzněni).
Složeníslibu proběhlonásledovně:
předsedajícípřeěetl slib stanovenýv $ 69 odst. 2 zákona o obcích:a jmenovitě vyzva| přítomné
členy zastupitelswake složeníslibu pronesenímslova ,,slibuji.. a podpisem na připraveném
archu
..Slibuji věrnost české republice. Slibuji na svou čest a svědomíože svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
1Žaany členzastupitelstvaneodmítlsložitslib ani nesložil slib s ýhradou.)
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3) Schváleníprogramu jednání' určeníověřovatelůzápisu ($ 95 odst. l zákona o obcích),
určenízapisovatele
Předsedajícínavrhl urěit ověřovateli zápisu Ing. Jakuba Říhu a Ivanu Jančálkovou.
Hlasovrínío návrhu:
PRo _ 14
PROTI - 0
ZDRŽEL * I
Jako zapisovatele pro toto zasedání zastupitelstva navrhuje předsedajícíurčit Ing. Boženu
Kratochvílovou.
Hlasování o návrhu:
PRo _ 12
PROTI - O
ZDRŽEL _3

Usnesení
ě. U01.lI4
Zastupitelstvoobce Hrušky urěuje ověřovatele zápisu Ing. Jakuba Řitru a paní Ivanu
Janěálkovou,zapisovatelem
urěujeIng.BoženuKratochvílovou.
Hlasovánío usneseni:
PRO - 12
PROTI - O
ZDRŽEL_3

Usneseníč.ý0I/I4 bylo schváleno.

Schváleníprogramu:
Předsedajícíseznámil přítomnés dalšímprogramem zasedáni v souladu s pozvánkou předanou
ělenůmzastupitelstvaa v souladu s informacízveřejněnou na úřednídesce.
Návrh dalšíhoproglamu zasedání:
4) Volba starosty, místostarosty' členůRo
a) urěení,kteréfunkce budou členovézasfupitelstvavykonávat jako
dlouhodoběuvolněni ($ 71 zákona o obcích)
b) urěenízpůsobuvolby starosty,místostarostya členůrady obce
c) volba starosty
d) volba 1 místostarosty
e) volba ělenůrady obce
5) ZÍízenífinančníhoa kontrolního qiboru
a) určenípočtučlenufinančníhoa kontrolníhovýboru
b) volba předsedy finančníhoýboru
c) volba předsedy kontrolníhoýboru (schváleníostatníchčlenůvýborůproběhne na
dalšímZo, člennemusíbýt v Zo)
Zo (s 72 zákona)
6) Rozhodnutí o odměnách za qýkon funkci neuvolněnýchčlenů
7) Volba zástupcůobce na valnou hromadu společností,
v nichžmá obecmajetkovou
účast
8) Diskuze
9) Záryěr
Hlasování o návrhu:

PRO - 15

PROTI - O

ZDRŽEL_ 0
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Usneseníč.2/01/]4
Zastupitelstvoobce Hrušky schvaluje dalšíprogram ustawjícího zasedání..
4) Volba starostyomístostarosty, č|enůRo
a) určení,kteréfunkce budou členovézastupitelstvavykonávatjako
dlouhodoběuvolněni ($ 71 zákona o obcích)
b) určenízpůsobuvolby starosty,místostarostya členůrady obce
c) volba starosty
d) volba 1 místostarosty
e) volba 3 členůrady obce
5) ZíízeníÍinančníhoa kontrolního ýboru
a) určenípoětu členufinančníhoa kontrolníhoýboru
b) volba předsedy finančníhoýboru
c) volba předsedy kontrolníhoýboru (schváleníostatníchčlenů
ýborů proběhne na
dalšímZo, člennemusíbýt v Zo)
6) Rozhodnutí o odměnách za qýkon funkcí neuvo|něných členůZo (s 72 zákona)
7) Volba zástupcůna valnou hromadu společností,
v nichžmá obec majetkovou účast

8) Diskuze
9) Závér
H|asování
o usnesení:

PR O- 1 5

Usneseníě. 2l0I l 14 bylo schváleno.

PROTI - O

ZDRŽEL_ 0

Bod 4 - volba starosty, místostarosty,členůRo

Předsedajícínavrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná,
funkce l místostarostya 3 členůrady jako funkce neuvolněnáve smýslu 7| zékonaoobcích.
$
Hlasovánío návrhu:
PRo - 15
PROTI.O
ZDRŽEL_O
Usneseníč,.3l0I/14
Zastupitelstvo obce Fkušky v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,že pro
výkon funkce starostybude členzastupitelstvadlouhodobě uvolněn,
ýkon funkce míštostarosty
a členůrady obce budou členovézastupitelstvavykonávat jako funkci neuvolněnou.
Hlasování o usnesení:
PRo _ 15
PROTI - 0
ZDRŽEL _ O
Usneseníč.3/0|/ |4 bylo schváleno.
vol
rad
Pro volbu orgránůobce je třeba určit,jakym způsobembude probíhathlasoviání, zda veŤejné
nebo
tajné.Předsedajícídávánávrh. aby hlasováníprobíhalojako ňlasováníveřejné.

Hlasovánío návrhu:

PRo _ 15

PROTI - 0

Zop.Žpr_o
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Usneseníč.4l0ll14
Hlasování o volbě starosty,místostarostya ělenůrady bude probíhatjako hlasováníveřejné.
Hlasování o usnesení:
PRo _ 15
PROTI - 0
ZDRŽEL _ 0
Usneseníě. 4/0|/ 14 bvlo schváleno.
c) volba starostv
Předsedající vyzva| členy zastupitelstva kpodávání návrhů na funkci starosty. Předsedající
navrhujezvo|it do funkce do funkce Bc. Janu Filipovičovou.
Dalšínávrhy nebyly podány.
Hlasování o navrženém
kandidátu:

PR O- 15

PROTI - O

ZDRŽEL _0

Usnesení
ě.5l0ll|4
Zastupitelstvoobce Fkušky zvolilo do funkce starostyBc. Janu Filipovičovou.
Hlasování o usnesení:
PRo _ 15
PROTI - 0
ZDnŽpr _ o
Usneseníě. 5/0Ll 14 bylo schváleno.
Po volbě předal předsedajícíslovo nově zvolenémustarostovi a ten dále pokračovalve vedení
zasedání(dále vedenjako,,předs edající,,)
d) vo|bamístostarosty
Předsedajícívyzva| členyzastupitelstvak podávání návrhůna funkci místostarosty.Byly podány
následujícínávrhy:
Předsedajícínavrhuje do funkce místostarostypana Josefa Trechu.
Clen zastupitelswa Ing. Lenka Marcinková ondrášková dává protinávrh z:to|it do funkce
místostarostyIng. Miroslava |t/Iráze.
Hlasování o protinávrhu:

PRo - 5

PROTI - IO

ZDRŽEL _0

Hlasování o návrhu:

PRO-9

PROTI - 4

ZDRŽEL _2

Usneseníč).6/01114
Zastupitelstvoobce Hrušky zvolilo do funkce místostarostypanaJosefa Trechu.
Hlasováníousnesení:
PRo- 10
PROTI- 1
ZDRŽEL_4
Usneseníě.6l0llrc bylo schváleno.
e) vo|bačlenůradv
Předsedajícívyzva| ěleny zastupitelstvak podávání návrhů na funkci členůrady. Byly podány
následujícínávrhy:
Předsedajícínavrhla nro|it do funkce ělena Ro Jana Nešpora,Mgr. Svataw Bradávkovou a Ing.
Jaroslavu Raj chmanovou.
Clen zastupitelstvaIng. Lenka Marcinková ondrášková navrhla mo|it do funkce členaRo Ing.
Miroslava Mráze.
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Hlasování o navrženýchkandidátech:
Ing. Miroslav |vfuéa
Jan Nešpor
Mgr. SvatavaBradávková
Ing. Jaroslava Rajchmanová

PRO_5
PRO - 10
PRO - 13
PRO - 12

PROTI-IO
PROTI - O
PROTI - O
PROTI - O

ZDRŽEL _O
ZDKŽEL _ 5
ZDRŽEL _2
ZDP.ŽEL_3

Usnesení
č.7/0|l14
Zastupitelstvo obce Hrušky zvolilo za č|enarady obce F{ruškyJana Nešpora, Mgr. Svataw
Bradávkovou, Ing. Jaroslavu Raj chmanovou.
Hlasování o usnesení:
PRO - 12
PROTI - O
ZDRŽEL _3
Usneseníě. 7l0ll 14 bylo schváleno.
Bod 5 - Zřízení Íinančníhoa kontrolního qýboru
a) určenípočtučlenůfinančníhoa kontrolníhornýboru
Předsedajícíúvodemtohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finančnía kontrolní výbor ((
$
117 odst.2 a $ 84 odst. 2 písm. 1) zákonao obcích)),neboťfunkčníobdobí
ýborů preácnoziňó
zasfupitelstva zanik|o spolu se zánikem původníhozastupitelstva. Zastupiteistvo určujepočet
členůqýboru, kteý musí bý lichý ($ 117 odst. 3 zákonao obcích),přiěemž finančnía kontrolní
ýbor musí mít nejméně3 ěleny ($ 1l9 odst. 1 zákona o obcíc}i).Členy
výboru mohou bý
členovézastupitelstva i jiné osoby' pouze před.sgdou
jen jeden člón
ýboru mtže-by
-fiňčniho
zastupitelstva ($ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
qyboru
nemůžebý starosta,místostarosta,tajemníkobecníhoúřaduani osoby zabezpečující
rozpóětové
a účetní
práce naobecnímúřadu( $ 119 odst. 1 zákonao obcích).
Předsedajícínavrhuje,aby zastupitelstvo zřídi|ofinančnía kontrolní
ýbor, přičemžkaždýz nich
bude mít3 členy.
Protinávrh nebyl podrán.
Hlasovánío náwhu:
PRo - 15
PROTI - O
ZDRŽEL _O
Usnesení
č.8l0I/14
Zastupitelstvo obce Hrušky zřizuje finančníýbor a kontrolní
ýbor. oba vybory budou
tříě|enné.
Hlasování o usnesení:
PRo - 15
PROTI - 0
ZDRŽEL - O
Usneseníč.8/01/10bylo schváleno.
b) volba předsedv Íinančního
rnýboru
Předsedajícívyzva| ěleny zastupitelstvak podávání návrhůna předsedu finaněníhovýboru. Byly
podány následujícínávrhy:
Předsedajícínavrhla zvolit do funkce předsedy finančního
ýboru Ing. Lenku Marcinkovou
ondráškovou.
Dalšínávrhy nebyly podány.
Hlasování o navrženýchkandidátech:
PRO - 14

PROTI - O

ZDRZEL _ I
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Usnesení
ě.9/0I/14
Zastupitelstvo obce Hrušky zvolilo předsedou finaněního výboru Ing. Lenku
Marcinkovou
ondráškovou.
Hlasovánío usnesení:
PRo _ 14
PROTI - O
ZDRŽEL _ |
Usneseníě.9/0l/rc bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolníhovÝboru
Předsedající v yzs,a| členy zastupitelstva k podávánínávrhůna předsedu kontrolního
ýboru. Byly
podány následujícínávrhy:
Předsedajícínavrhla nto|it do funkce předsedy kontrolníhovýboru Mgr. Stanislava
Helešice.
Hlasování o navrŽenýchkandidátech:

PR O_ 15

PROTI - O

ZDRŽEL _ O

Usnesení
č.|0/0|/14
Zastupitelstvo
obceHruškyzvolilo předsedoukontrolníhoýboru Mgr. StanislavaHelešice.
Hlasování o usnesení:
PRO - 15
PROTI - 0
ZDRŽEL_O

Usneseníč.l0/01/10bylo schváleno.
d) schválenídalšíchčlenůqúborů

Předsedajícínavrhuje, aby schválenídalšíchčlenů
ýborů proběhlo na příštímzasedáníZo, kd,e
mo|ení předsedovéobou ýborů podají své vlastní návrhy. Další ělenovéjednotliqých
vyboru
nemusíb;ýtčlenyzastupitelstvaobce.
Protinávrh nebyl podán.
Hlasování o návrhu:
PRo - 15
PROTI - O
ZDKŽEL _ O
Usneseníč,.n/0|/14
Zastupitelstvo obce.H.š!{ odkládá volbu dalšíchčlenůkontrolního a finančního
na
nejbližšízasedání.Členovéjednotlivých qýborůnemusíbýt členyzastupitelstvaobce. ýboru
Hlasovánío usnesení:
PRo _ 15
PROTI - 0
ZDRŽEL _O
Usneseníč.1L/01l 14 bylo schváleno.
Bod 6 . Rozhodnutí o odměnáchzaýkon funkcí neuvolněných členůZo (s 72
zákona)
Předsedajícínavrhla', aby neuvolněným členůmzastupitelstvuuytu v souladř
s $ 72 zákona o
obcích a naŤízení
v|ády ě. 37/2OO3Sb., o odměnách za ýkon funkce členůmzastupitelstev,
v platném znění,poskytována odměna dle přílohy č. 4 zápisu, která byla
všem zastupitelům
předloženak posouzení,přiěemžodměna míitostarostya členůrady bude poskytována
měsíěně,
a to od měsícelistopadu2014. ostatnímčlenům
zastupitelstvaobce-budeoámcna poskýována za
účastna zasedání zastupitelstva, předsedům
ýborů bude odměna poskyto vána za účastna
jednání výboru. V případěnáhradníkaod měsíceprvního zasedánízastůpiteístva
nebo rady, nebo
ýboru, jehožse zúčastnil.
Protinávrh nebyl podán.
Hlasováníonávrhu:
PRo- 15
PROTI-O
ZDRŽEL_O
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Usneseníč.|2l0ll|4
Zastupitelstvo obce Hrušky v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu zaýkon funkce neuvolněnéhočlenazastupitelstvaobce dle přílohy č.4 zapisu.
odměna místostarostya členůrady bude poskýována od měsíce listopadu 2OI4 a v případě
náhradníkaod měsíceprvního zasedéní
zastupitelstvanebo rady, jehožse zúčastnil
_
Hlasování o usnesení:
PRO I5
PROTI - O
ZDRZEL _ O
Usneseníč.|2l0Tl14 bylo schváleno.
Bod 7 - Volba zástupcůobce na valnou hromadu společností,
v nichžmá obec majetkovou
účast
Je třeba zsro|it dva statutární zástupce do společností'v nichž má obec majetkovou účast
k ýkonu akcionářských práv na valných hromadách po dobu 4 následujícílet. Jedná se o
společnosti
Hantály a.s. Yelké Pav|ovice,YaK Hodonín a.s. a VaK Břeclav a.s.
Předsedajícínawhuje, aby na týo pozice byli zvoleni starostkaa místostarostatak,jak tomu bylo
doposud.
Hlasování o návrhu:
PR O- 15
PROTI - O
ZDRŽEL _0
Usnesení
ě.I3l0Tl14
Zastupitelstvo obce ř{rušky zvolilo Bc. Janu Filipovičovou a pana Josefa Trechu jako statutární
zástllpceza obec Hrušky ve společnostechHantály a.s. Velké Pavlovice, VaK Hodonín a.s.,VaK
Břeclav a.s. kteří budou po dobu následujících4 let plnit ýkon akcionářs[ých práv a jsou tímto
delegováni na valnéhromady společností.
Hlasování o usnesení:
PRO - 15
PROTI - O
ZDRZEL _O
Usneseníč.|3l0ll14 bvlo schváleno.
Bod I - Diskuze
Ing. Petr Tichý nawhuje, aby do programupříštíhozasedánízastupitelstvaobce by| zařazenbod
o případnýchúpraváchjednacíhořádu zasfupitelswa.
Bod 9 - Závér
Starostastkaobce poděkovala všem přítomným za úěastna zasedáníobecního zastupitelstva'
poděkovala za důvěru,kteráji byla projevenapři volbě starostya zasedánív 18.35hod. ukoněila.
V Hruškáchdne 10. I|. 2014
Zapsa|aIng. BoženaKratochví|ová.
Starostkaobce: Bc. Jana Filipovičová
ověřovatelé zápisu: Ing. Jakub Říha
Ivana Jančálková
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