ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NEVRATICE č. 8/2016 KONANÉHO DNE 21.12.2016
Datum a čas konání:
Místo konání:
Přítomní členové zastupitelstva:
Omluveni:
Hosté:

PROGRAM:

21.12.2016 19.00 hod.
obecní úřad Nevratice
Ing. Jitka Koubková, Lukáš Buben, Jaroslav Novotný, Monika
Brynychová, Patrik Petráček, Vratislav Válek
Alice Prchlíková
Veronika Šikýřová
1) Zahájení
2) Složení slibu nového zastupitele
3) Kontrola usnesení z předešlého zasedání
4) Schválení programu
5) Rozhodnutí o odměně nového zastupitele
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr

Ad 1) Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Nevratice bylo zahájeno v 19.00 hodin starostkou obce ing.
Koubkovou. Ověřovateli zápisu byli stanoveni Monika Brynychová a Patrik Petráček.
Zapisovatelkou ing. Jitka Koubková.

Ad 2) Složení slibu nového zastupitele
Dne 6.12.2016 byla zastupitelstvu obce Nevratice doručena rezignace Jana Zápotockého na post
zastupitele obce.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala nového člena zastupitelstva pana
Vratislava Válka ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla 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 Nevratice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a
vyzvala pana Vratislava Válka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č.2).
Pan Válek neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Ad 3) Kontrola usnesení z předešlého zastupitelstva
Všechna usnesení byla splněna.
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Ad 4) Schválení programu zasedání
Starostka obce navrhuje v souladu s vyvěšenou pozvánkou program zasedání zastupitelstva:
Návrh usnesení č.1
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
Rozhodnutí o odměně nového zastupitele
Různé
Diskuse
Závěr
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Ad 5) Rozhodnutí o odměně nového zastupitele
Starostka obce navrhuje, aby byl pan Válek zvolen předsedou výboru pro životní prostředí.
Nebyl podán žádný protinávrh.
Návrh usnesení č.2
Zastupitelstvo obce volí za předsedu výboru pro životní prostředí pana Vratislava Válka.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.2 bylo schváleno.
Předsedající navrhla, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva panu Vratislavu Válkovi byla v
souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 800,- Kč.
Návrh usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Nevratice stanovuje odměnu nového člena zastupitelstva v následující výši:
Vratislav Válek jako zastupitel a předseda výboru pro životní prostředí
Odměna bude vyplácena od 22.12.2016.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdrželi se:

6
0
0

Usnesení č.3 bylo schváleno.
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800,- Kč

Ad 6) Různé
a) Obecně závazná vyhláška
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo schvaluje následující obecně závaznou vyhlášku:
Obecně závazná vyhláška č. 2
/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Viz. příloha č. 3 zápisu.
Uvedená vyhláška bude po zákonnou dobu zveřejněna na úřední desce.
Výsledek hlasování: pro:
proti:
zdržel se:

6
0
0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

Ad 7) Diskuze
Žádné podněty k diskuzi.

Ad 8) Závěr
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončila v 19.30 hod.
V Nevraticích dne 21.12.2016.
Zapsala: ing. Jitka Koubková
Ověřovatelé zápisu: Monika Brynychová
Patrik Petráček

Starostka: Ing. Jitka Koubková
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