ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohunice konaného dne 21. 11. 2018 na
obecním úřadě Bohunice
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19:00 hod. Přítomni byli 4 zastupitelé.
Přítomní zastupitelé: Stanislav Frček(starosta), Renata Smetanová (místostarostka), Vojtěch
Homolka, Marie Turková

Program:

1.Zahájení
2.Určení ověřovatelů zápisů a zapisovatele
3.Složení slibu členů zastupitelstva obce
4.Volba předsedy a členů finanční komise
5.Volba předsedy a členů kontrolní a revizní komise
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7.Závěr

1. Zahájení, informace a změny k programu
Pan Stanislav Frček vysvětlil přítomným zastupitelům a veřejnosti změny, ke kterým v naší obci
došlo a které ještě do konání zasedání zastupitelstva nastaly.
2.Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určena Renata Smetanová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Vojtěch Homolka a Marie Turková
Hlasování
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Vojtěcha Homolku a Marii Turkovou.
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3.Složení slibu členů zastupitelstva obce
Dle návrhu Ministerstva vnitra, měli zastupitelé obce složit slib na nejbližším zasedání, tedy
21.11.2018. Místostarostka obce přečetla znění slibu a zastupitelé slib složili svým vyjádřením
„slibuji“, poté podepsali dokument o složení slibu.

4.Volba předsedy a členů finanční komise
K této volbě nemohlo být přistoupeno, jelikož počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou
hranici 5 ti členů.
5. Volba předsedy a členů kontrolní a revizní komise
K této volbě nemohlo být přistoupeno, jelikož počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou
hranici 5 ti členů.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
Pan starosta Frček zdůvodnil, proč není možné o odměnách jednat. Zastupitelstvo není kompletní
(nemá plný počet členů- tedy 5). Ze zákona náleží odměna jen starostovi obce.
7.Závěr
Z důvodů rezignace Radky Kratochvílové a náhradníků Milana Hankovce a Nikoly Kratochvílové klesl
počet zastupitelů po zákonem stanovenou hranici. Proto budou pro obec Bohunice vypsány nové
volby.
V Bohunicích, 28.11.2018

Zapsala: Renata Smetanová
Ověřovatelé zápisu: Vojtěch Homolka, Marie Turková
Podpisy:

Starosta: Stanislav Frček
Podpis:
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