Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 8.11.2010
Místo konání:
zasedací místnost OÚ
Začátek:
19,30 hodin
Zasedání řídil:
dosavadní starosta obce František Rytíř
Přítomno:
všichni nově zvolení členové OZ
Omluveni:
Neomluveni :
Hosté:
viz prezenční listina
Zapisovatel:
František Rytíř
Ověřovatelé zápisu: přítomní členové OZ
_____________________________________
Dosavadní starosta obce F. Rytíř zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a zvolené zastupitele
na jednání a konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s návrhem programu a jako ověřovatele navrhl všechny
přítomné členy zastupitelstva.
Před schválením programu složili členové zastupitelstva slib.
Starosta navrhl doplnit jednání zastupitelstva o tyto body:
6, Zřízení a volba předsedů výboru pro životní prostředí; stavebního výboru ; kulturního
výboru
7, Projednání nájemní smlouvy na nového nájemce obecní restaurace
Přítomní zastupitelé souhlasí s rozšířením jednání a projednáním těchto bodů.
Navržený program :
1, Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2, Schválení programu
3, Volba starosty a místostarosty
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
d, volba starosty
e, volba místostarosty
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 funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
8, Diskuse – připomínky, podněty občanů
Usnesení obecního zastupitelstva č. 1/2010
Projednávání jednotlivých bodů programu a přijatá usnesení
1. Schválení ověřovatelů zápisu
Přijetí usnesení -ověřovateli zápisu jsou určeni všichni přítomní zastupitelé

2. Schválení programu
Přijaté usnesení- zastupitelé souhlasí s programem ustavujícího zasedání
3a, určení počtu místostarostů
Přijaté usnesení- obec bude mít pro volební období 2010-2014 jednoho místostarostu
3b, určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
Přijaté usnesení- ve volebním období 2010-2014 nebudou žádné funkce vykonávány jako
dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
3c, určení způsobu volby starosty a místostarosty
Přijaté usnesení - volba starosty a místostarosty bude veřejná
3d, volba starosty
Do funkce starosty byl navržen
František Rytíř nar.29.5.1953
Přijaté usnesení - do funkce starosty obce byl František Rytíř zvolen všemi přítomnými
zastupiteli
3e, volba místostarosty
Do funkce místostarosty byl navržen
Zdeněk Šmíd nar.27.7.1964
Přijaté usnesení - do funkce místostarosty obce byl Zdeněk Šmíd zvolen všemi přítomnými
zastupiteli
4a, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Přijaté usnesení - finanční a kontrolní výbor budou mít po třech členech
4 b,d, volba předsedy a členů finančního výboru
Do funkce předsedy finančního výboru byla navržena ing.Burdová Kateřina nar 4.8.1969
Navržení členové finančního výboru:Michal Václav starší, Caplová Miroslava
Přijaté usnesení - do funkce předsedy finančního výboru byla ing.Burdová Kateřina zvolena
všemi přítomnými zastupiteli ,dále byli zvoleni navržení členové finančního výboru Michal
Václav starší ,Caplová Miroslava
4c,e volba předsedy a členů kontrolního výboru
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržena Martin Michal nar 6.1.1978
Navržení členové kontrolního výboru Bohdal Josef; Běhunková Ivana
Přijaté usnesení - do funkce předsedy kontrolního výboru byl Martin Michal zvolen všemi
přítomnými zastupiteli ,dále byli zvoleni navržení členové kontrolního výboru Bohdal Josef;
Běhunková Ivana
5, Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Přijaté usnesení- zastupitelé rozhodli o odměňování jednotlivých funkcí takto:
měsíční odměna starosty
7 960,- Kč, další příplatek nebude vyplácen
měsíční odměna místostarosty
6 540,-Kč, další příplatek nebude vyplácen
měsíční odměna předsedy výboru
990,- Kč (760,-Kč a příplatek 230,-Kč)
měsíční odměna člena výboru z řad občanů 300,- Kč (odměna z dohody o pracovní činnosti)
měsíční odměna pro člena výboru z řad zvolených zastupitelů nebude vyplácena
Měsíční odměny zastupitelům budou vypláceny počínaje dnem 9.11.2010, členům výboru
z řad občanů od uzavření dohody o pracovní činnosti.

6, Zřízení a volba předsedů výboru pro životní prostředí; stavebního výboru ;
kulturního výboru. Přítomní zastupitelé navrhli zřídit výbory pro životní prostředí,stavební
a kulturní.Byli navrženi tito předsedové jednotlivých výborů: Bohdal Josef stavební;
Běhunková Ivana životní prostředí; Caplová Miroslava kulturní a školský.
Přijaté usnesení-přítomní zastupitelé zvolili do jednotlivých výborů tyto předsedy:
předseda stavebního výboru Bohdal Josef
předseda výboru pro životní prostředí - Běhunková Ivana
předseda kulturního a školského výboru Caplová Miroslava
7, Projednání nájemní smlouvy na nového nájemce obecní restaurace
Dne 3.11. 2010 provedli zastupitelé otevírání obálek na nového zájemce restaurace v
Doudlebech. Na základě předložených nabídek je nejvýhodnější nabídka paní Věry
Sedláčkové. Nabídnutá výše ročního nájemného 96 000,-Kč
Přijaté usnesení - přítomní zastupitelé souhlasí s pronájmem obecní restaurace paní Věře
Sedláčkové a pověřují starostu sepsáním nájemní smlouvy.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20,15hod. dne 8.11.2010
starosta obce
místostarosta
členové OZ
(ověřovatelé)

František Rytíř
Zdeněk Šmíd
Běhunková Ivana
Bohdal Josef
ing. Burdová Kateřina
Miroslava Caplová
Martin Michal

