
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

obce BOHUŇOVICE
konané dne 4. 11. 2010

Zahájení: 19:30 hod

Zasedání  bylo  svoláno  dosavadním  starostou  obce  dne  25.10.2010.  Ustavující 
zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením §91 zákona o obcích. Přítomno 
všech  7  nově  zvolených  zastupitelů.  Bylo  konstatováno,  že  obecní  zastupitelstvo 
Bohuňovice je usnášení schopné. Zasedání řídí dosavadní starosta Jaromír Gregor.

Přítomni: Stanislava  Macková,  Eva  Novotná,  Irena  Vilčková,  Jaromír  Gregor, 
Zdeněk Kubát, Jiří Mikulecký, Ladislav Ryšan, Marie Kašparová, Božena Dvořáková

Úvodem byl schválen program jednání:

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Kontrola osvědčení a složení slibu

3. Provedení volby starosty a místostarosty

4. Zřízení komisí Obecního úřadu Bohuňovice

5. Odměny

6. Diskuze

Průběh jednání:

ad 1) V  úvodu  byli  ustanoveni  zapisovatel  Ladislav  Ryšan  a  ověřovatelé  zápisu 
Eva Novotná a Zdeněk Kubát.

ad 2) Všichni  členové  obecního  zastupitelstva  složili  do  rukou  předsedajícího  pana 
Jaromíra Gregora zákonem předepsaný slib.

ad 3) Poté byl hlasováno o způsobu provedení volby starosty – pro veřejné hlasování 
bylo 7 zastupitelů, proti – 0, zdržel se – 0.  Jediným kandidátem na starostu obce 
byl navržen dosavadní starosta Jaromír Gregor, který byl zvolen starostou všemi 
hlasy (proti – 0, zdržel se - 0).

starosta obce – Jaromír Gregor

Od tohoto okamžiku přebírá řízení  ustavující  schůze nově zvolený starosta  obce. 
a následuje  volba  místostarosty.  Jako  kandidát  na  místostarostu  obce  byl  navržen  p. 
Ladislav Ryšan. Následným hlasováním byl Ladislav Ryšan zvolen 7-mi hlasy (proti – 
0, zdržel se - 0) místostarostou obce.

místostarosta obce – Ladislav Ryšan



ad 4) Zvolený starosta Jaromír Gregor přednesl návrh na ustavení administrativního 
pracovníka, a dále ustanovení komisí a jejich členů,  fungující  při Obecním úřadu 
Bohuňovice. 

― administrativní pracovník

● Eva Novotná

― stavební výbor

● předseda: Jiří Mikulecký

● členové: Zdeněk Kubát a Ladislav Ryšan

― finanční výbor

● předseda: Stanislava Macková

● členové: Irena Vilčková a Zdenka Ludvíčková

― kontrolní výbor

● předseda: Irena Vilčková

● členové: Eva Novotná a Marie Kašparová

ad 5) Odměny

Odměny zůstávají na dosavadní výši, tzn. 

starosta 6.000,-Kč

místostarosta 4.500,-Kč

administrativní pracovník 4.500,-Kč

předseda komise 810,-Kč

člen zastupitelstva 400,-Kč

ad 6) Diskuze

Blíží  se Mikuláš, bude připravena Mikulášská besídka. Dále se bude 27. 11. 2010 
v místním  kulturním  zařízení  konat  divadelní  představení  ochotníků  z  Makova 
s názvem Vodní družstvo. Dále bude pořízen od firmy LIKO kontejner ke hřbitovu 
na hřbitovní odpad.

Na konci diskuze ve 21:21 hod starosta schůzi ukončil.

v Bohuňovicích dne 4. 11. 2010

Zapisovatel: Ladislav Ryšan ......................

Ověřovatelé: Eva Novotná ......................

Zdeněk Kubát ......................


