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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou

lčo: ooslglll

zápis z ustavuiícího zasedání zdstupitelstva obce Bdčkov

Přítomnízastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, KarelJosef, Novotný Luboš,

Dobrý Aleš, Korelová Alena, Vlášek Jan

Omluven: \

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konán í:4.L1,.2018 v..r.dr.í místnosti OÚ gačkov č.p. 38

ZaČátek jednánÍ: 20:00 hodin i

Konec jednání: 21:00 hodin

Program jednání: 1. Zahájení

2. Schválení programu jednání ustavujícího zasedání.

3. Složení slibu zastupitelů - dle §69 odst. 2 zákona o obcích

4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d)volba starosty
e)volba místostarosty

5.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

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO

7. Diskuze

ú.ZaVer
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlánad Sázavou |CO:0057977'7

1. Zahájení

Ustavující zasedání bylo zahájeno dosavadním starostou panem Františkem Bártou. Po přivítání
vŠech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta konstatuje, že je
přítomno 7 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné.

Zapisovatelem zápisu ze zasedání byl navržen přítomný pan Josef Karel.
Ověřovatelizápisu byli navrženi: paníAlena Korelová a paníLibuše Dočkalová.
Jmenovaní s navržením souh]asili.
Hlasování: pro 7, protiO,zdržel se hlasování0
Usnesení Č.27/2078: ZO schválilo ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání a to paní
Alenu Korelovou a paníLibuši Dočkalovou.

1-.1. Program jednání

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání US a dal o něm hlasovat.
Hlasování: pro 7, protiO,zdržel se hlasování0

Usnesení č.22/2078: ZO schválilo program jednání ustavujícího zasedání. 1

2. Složení slibu zastupitelů - dle §69 odst. 2 zákona o obcích
zastupitelé složili slib dle §69 odst. 2 zákona o obcích, což stvrdili svými podpisy v příloze č. 1,

3. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

Byl podán návrh na zvolení2 místostarostů
Hlasování: pro 7, protiO,zdržel se hlasování0
Usnesení ě23/2078: ZO schválilo volbu dvou místostarostů

urČenízpŮsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Byl podán návrh na výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolněného.
Hlasování: pro 7, proti O, zdržel se hlasování0
Usnesení Č.24/20í8; Funkce starosty a místostarostů bude vykonávána jako neuvolněná.

určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
Byl podán návrh na veřejný způsob volby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování0
Usnesení č.25/2Oí8; Volba starosty a místostarostů bude veřejná.

Volba starosty

Do funkce starosty byl navržen p. František Bárta.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování ].
Usnesení ě.26/2078: Starostou obce Bačkov byl zvolen p. František Bárta.

b)

c)

d)
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Obec Bačkov
Bačkov 38,582 91 Světlánad Sazavou IČo 00579777

e) volba místostarostů

Do funkce 1. místostarosty byl navržen p. Josef KAREL.

Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování ].
Usnesení Č.27/2018:1, Místostarostou obce Bačkov bylzvolen p. Josef KAREL.

Do funkce 2. místostarosty byla navržena p. Libuše Dočkalová.
Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování1
Usnesení Č.28/2078:2. Místostarostou obce Bačkov byla zvolena pí. Libuše Dočkalová,

4, Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru

PoČet ČlenŮ je navrŽen Úasloženípředseda plus 2 členové komise, tedy počet tři.
Hlasování: pro 7, proti O, zdržel se hlasování 0
Usnesení ě.29/2078: Počet členŮ finančního výboru obce Bačkov byl stanoven na 3 - předseda
plus dva členové. 1

Usnesení Č.3O/2078: Počet členů kontrolního výboru obce Bačkov byl stanoven na 3 -
předseda plus dva členové.

b) volba předsedy finančního výboru
Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen p. Luboš Novotný.
Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování 1
Usnesení Č.37/2078: Předsedou finančního výboru obce Bačkov byl zvolen p. Luboš Novotný.

c) volba předsedy kontrolního výboru
Do funkce předsedy kontrolního výboru byla navržena p. Alena korelová.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování ].
Usnesení Č.32/2078: Předsedou kontrolního výboru obce Bačkov byla zvolena pí. Alena
Korelová.

d) volba členů finančního výboru
Jako člen finančního výboru byl navržen p. Aleš Dobný.

Hlasování: pro 6, proti O, zdržel se hlasování 1
IJsnesení ě.33/2Oí8.,Členem finančního výboru obce Bačkov byl zvolen p, Aleš Dobrý.

Jako člen finančního výboru byla navržena pí. Alena Kovaříková.
Hlasování: pro 7, proti O, zdržel se hlasování0
Usnesení Č.34/2078: Členem finančního výboru obce Bačkov byla zvolena pí. Alena Kovaříková.

e) volba členů kontrolního výboru
Jako člen kontrolního výboru byl navržen p. jan Vlášek.
Hlasování: pro 6, proti O, zdržel se hlasování ].
lJsnesení ě.35/2018: Členem finančního výboru obce Bačkov byl zvolen p. Jan Vlášek.
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČoi 005797,77

Jako člen kontrolního výboru byla navržena pí. Alena Motejlová.

Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování]-

IJsnesení ě.36/2078: Členem finančního výboru obce Bačkov byla zvolena pí. Alena Motejlová.

5. Stanovení odměn starosty, místostarostŮ a členŮ zastupitelstva

5.1. Odměna za výkon funkce starosty.

Na základě platového tarifu, byl podán návrh na výši platu neuvolněného starosty obce

Bačkov ve výši 1"1.000,- Kč

Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování].

lJsnesení č,37/2078: Výše odměny neuvolněného starosty

].]..0O0,- Kč/měsíc s platnostíod 4, 11. 2018

5.2. Odměna za výkon funkce 1. místostarosty.

Byl podán návrh na výši platu neuvolněného 1, místostarosty obce ve výši 7.000,- Kč

Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování]. 1

lJsnesení č.38/2078: Výše odměny 1. místostarosty je stanovena na 7.000,- KČ/měsíc

s platností od 4. 11. 2018

5,3. Odměna za výkon funkce 2. místostarosty.

Byl podán návrh na výši platu neuvolněného 2. místostarosty obce ve výši 1.500,- Kč

Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hJasování 1

lJsnesení ě.39/2078: Výše platu neuvolněného 2. místostarosty obce je stanovena

na 1.500,- Kč/měsíc s platnostíod 4. 11. 2018

5.4. Odměna za výkon člena zastupitelstva.

Byl podán návrh na výši platu člena zastupitelstva obce 5O0,- Kč

Hlasování: pro 7, proti O, zdržel se hlasování 0

Llsnesení č.4O/2O78: Výše odměny člena zastupitelstva obce je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

5.5. Odměna za výkon funkce předsedy finančního výboru

Byl podán návrh na výši odměny předsedy finančního výboru obce ve výši 800,- Kč

Hlasování: pro 6, proti0, zdržel se hlasování1
Ilsnesení č.47/2078: Výše odměny předsedy finančního výboru obce je stanovena

na 800,- Kčlměsíc.

5.6. Odměna za výkon funkce předsedy kontrolního výboru

Byl podán návrh na výši platu předsedy kontrolního výboru obce 800,- Kč

Hlasování: pro 6, proti O,zdržel se hlasování]"

lJsnesení č,42/2O78:Yýše odměny předsedy kontrolního rr,ýboru obce je stanovena

na 800,- Kč/měsíc,

a

obce Bačkov je stanovena na
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Obec Bačkov
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6, Diskuze

6.1. Průběh komunálních voleb.
6.2. Provoz klubu

6.3. Provoz KD

6.4. Pořádání oslavy Silvestra 20].8
6.5. Pořádání plesu

6.6. Pořádání mikulášské besídky s posezením
6.7. Zasazení lípy ke 100 výročí založení České republiky
6.8. Úprava prostranství u hasičárny
6.9. Úprava návsi

7. Závěr

Následující řádné zasedáníZO bylo předběžně stanoveno

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21:00 hod

ověřovatelé:

Alena korelová

Zápis vyhotoven dne : € . 44 Jo (8

na pátek 30.11,.2018 dd 20:00 hod.

Libuše Dočkalová

Tel: +420 606 050 043

E-maiI: ou.backov@tiscali.cz
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Vyvěšeno:8.11.2018

Sejmuto:


