Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Boskovštejn
konaného dne 12.11.2010, od 18.00 hod.

Zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin
dosavadním starostkou obce Boskovštejn Jindřiškou Křehnáčovou („dále jen předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Boskovštejn zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 5.11.2010 do 12.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
unášeníschopné.
Bod č. 1: Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Hlasování č. 1: Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Schválení programu
2) Složení slibu zastupitelů
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty

5) Jednací řád
6) Diskuse
Bod č. 2: Složení slibu zastupitelů
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib složit ani nesložil slib s výhradou.
Bod 3: Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
1. Ověřovatel: Anna Poláčková
2. Ověřovatel: Vlasta Vyklická
Zapisovatel: Vojtěch Rada
Hlasování č.2: Pro: 7 členů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 : Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu a to paní Annu Poláčkovou a paní
Vlastu Vyklickou.
Zapisovatelem zápisu je zvolen pan Vojtěch Rada.
Bod č. 4: Volba starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že neurčí-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu hlasování. Žádné
návrhy nebyly podány.
Hlasování č. 3: Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Boskovštejn schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným
hlasováním.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva obce
pan Vojtěch Rada navrhl zvolit do funkce starosty pana Libora Nevrklu. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo
sděleno.
Hlasování č. 4: Pro 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Boskovštejn volí starostou obce pana Libora Nevrklu.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh: Nově zvolený starosta obce pan Libor Nevrkla navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Tomáše Maxeru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Paní Marie Kocmánková z řad občanů navrhla na funkci místostarosty
pana Jaroslava Medunu. Předsedající vyzvala zastupitele k hlasování návrhu pana starosty L. Nevrkly
to zvolit do funkce místostarosty pana Tomáše Maxeru.
Hlasování č. 5: Pro 6 členů
Proti: 0
Zdržel se: 1 člen (p. Tomáš Maxera)
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Boskovštejn volí místostarostou pana Tomáše Maxeru.
Bod č. 5: Jednací řád
Zastupitelstvo obce Boskovštejn se usneslo, že bude ponechán stávající jednací řád obce.
Hlasování č. 6: Pro: 7 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí, ponechat stávající jednací řád.
Bod č. 6: Diskuze
Do diskuze se přihlásili občané a diskutovalo se o některých problémech v obci.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.50 hod.
Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Veřejná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2010

Zapisovatel:

……………………………….. dne ………………….

Ověřovatelé:

…………………………….…. dne …………………
……………………………..….dne ………………….

Starosta:

……………………………..… dne …………………..

