UsNEsENÍ
z ustavujícíschůzezastupite|stvaobcevinařice kotranédtre26.10.2006
Přitonrni: Podubecký'Smrž,Fejfarová,Duchoň,Jirasová

Zastupitelstvoobce:
Schýlililo:
.

ověřovatelezápisu _ Gabrielu Jirasovou a Dagma1Fejfarovou
jednacířád obce
podpiso\"ýřád
pořizenísběménádoby kontejneÍuna plast a papír

Zvolilo:

starostouobcePetÍaPodubeckého,
nar. l2'10'196l, bytemvinařice 53
mistostalostou
obceViíclavasmrže,nar. 17.ll.1950,býem vinďice 52
předseduÍinaDční
komiseDagmarFejfarovou,nar. 18.4.1975,
býem Vinďice 1l
předsedukontrolníkomiseGabrieluJirasovou,na!.30.6.1972,
býem vinaŤice15
Vzalo 1a ýědomí:
r

informaci z jednáni mikÍoregionuHor}ŤníIze &te 12.1.0'2006,předmětemjďniání
byly dotaceplo ]etošní
a příští
rok

.

informacio návštěvěziistupcestředočeské
plytarenské
a.s.

za správnost:EVa Podubecká

ověřovatelé
zápisu:
DagmarFejfarová:
GabrielaJirasová.

/)

( L4,L

ft

ZAPIS
z ustawjícíschůzezastupite]stva
obcevinďice konanédne26.10'200óod l9,00 hodin
v prostoláchobecního
úřaduve Vinařicích.

Přítomni:
Podubecký,
sÍnrž'Duchoň,Jirasová,Fejfarová
Program:
1. volba o\,ěřovatelů
zápisu
2. Informacez nrikroregionuHoryrnír
pl}Ťárenské
3. lnfomace středočcské
a's'
4. Volba staTosty
obcea místostarosty
obce
5. Volba předsedykontro|nihovýboru
6. Volba předsedyfinančního
ýboru
7. Problematika
obecních|esů
8. Jednacířád obce
9' Podpisovýřád obce
10.Odpady
l1' ostatní
Nejprve Petr Podubecký, kter'ý v předchozím volebním období vykonáva| f,rnkci starosty
obce' pŤiYítalvšechnypřítoÍÍrÍré
zastupite|ei občany.Seznámi|je s prcgramemdncšniho
jednání.
l'

Petr Podubecký přistoupil k Yolbě ověřovatelů'Za ověřovatele zápisu navŤhlDagmar
Fejfarovou a cabÍielu Jírasovou'Návrh byl jednohlasně přijat' zápis plovedc ťlčetni
obce Eva Podubecká.

2. PetÍPodubeckýiníormovalo jednánimikroregionuHory,rnir,kteréhose zúčastnil
dne

jednánibyly dotacena letošnia přištíÍok.Dotacepro
12-10.2006.
Hlavnímtématem
letošní
rok musíbý vyčerpányv letošním
roce. V našempfipaděse jedná o opraw
kapličky.zde se objevil problémse shnilylmikrovy, pokud by se stavneřešil,hÍozí
haváriestřechykapličky.Je domluvenos památkáři,žev lámci lozpočtuna zakázku
Provedoupřednostněpláce nuttréna odstraněníhrozicí havárie. ťIhradufaktury
přesahujicívýši dotaceprovedeobec z vlastníhorozpočtu.Dle sdě|enípamátkářů
nebudeřozdí]v]hazný'Navícje zde šance,ženěkteráobecv rámci míkroregionu
tuto
dotaci nevyužijea pak by byla moŽnostji qnržítna úbradunákladůna opravu
kap|ičkyve vinařicích (napřiklad obec VšeÉdicedotaci ve výši 15 000'- Kč).
V rámciprogramupro obnolt venkovaby rněla našeobec v příštímroce obdržet
dotaci na pořízení 2 ks kamennýchlaviček,2 ks kvčtináčů'
stojanuna kola, 2
odpadkových
košů'novéúŤední
desky.

p])ŤáÍenské'
pod kterou
L PetrPodLůeckýinformova]o návš1ěVě
zástupccStředočeské
přecházíceskomoravskýpl}Tárenskáa's'' Plo občanyto hamená, Žebudous kudou
,l'l2.200ó'
domácnostiuzavi!ánynovésmlouvy,kterébudouplatnéod

4. Pctr Podubecký přeše] k l,ilavnímubodu plogramtl dIrešnílroustavujíciho Zasedání
zastupitelst\'aobce, a to k volbč starosty a místostarcstyobce' Zastllpitelé obce
jednohlasněodsoul asili tajnou volbLl staros|y a místostarosty'Před samotnouvolbou
sdě1ilPetr Podubecký, že vzhieden k výsledku voleb se domní\'á'Že |unkci staÍosty
obce by měli vykonávat zastupitclé,kteří od občanůobdrželi íejvyššípočtyhlasů.
Vzhledem k tomu' že vjeho případě tomu tak nebylo' nemyslí si' že by měl tuto
funtci vykonávat'
Poté proběhla tajná volba' Výsledky tajné volby:
PetI Podubecký oL]dťel 4 hlasy pio r'ýkon funkce starosty obce'
Václav SmrŽ obdržel 4 h]asy pÍo qikon funkce n stostaIosty
obce
Dagmaí Fejfalová obdrželal hlas pro výkon funkce staÍostyobce' 1 hlas pro výkon
místostarosty
obce.
Po de]šídisktlsi, ve ktelé P' Podubeckémuvyjádřili podporu jak nově zvolení
7astupitcléobce tak i přito]nníobčané,
Petr Podubecký tuto filnkci přijaJ' Vác1av SmrŽ
přij al filnkci místostarostyobce.
5- Novč z\'o]cnÝstaťostaobcc potó přešelk volbě předsedy fu]anční
komise' Za předsedLr
komise navrhl Dagrnar Fejfarovou,ktcrá tuto frrnkci dosud vykoÍávala' ZastLlpite]st\'o
návrhjednorrrys1nč
schváli1o.
6' Dále bylo piistoupeno k volbě předsedy kontrolní kolnise. Stalosta obce navrhl pro
výkon tétofunkce Gabrielu Jirasovou'Zastupitelst\'oobce návrh \'šemihlasy přijalo'
7' Dále stalosta obce navrhl' aby Jiří Duchoň se nadále zabýva]ploblematikou obecních
lesťl,\Ťýčenímdílůplo vyčištěnía záror'eň kontro]ou tohoto čištění'
Zastwitelstvo
obce ná\Ťhjednonys]ně přijalo. stejnětak Jiří Duchoňjednacířád obce ke schválení'Předloženýjcdnací
8' starostaobce před]oži1zashrpitelům
řád je to|ožnýs jeclnacímřádem schválen]impro minulé volební období' Jednacír.ácl
obce Vinařicc byl jcdnomyslně přijal
9' Starosta obce dále předloŽil ke schl.áleni podpisový řád obce' ktelý je stejný jako
v nrinulénl
vo]ebnínobdobí'Zastupitels|vo
podpisovýřádjcdnozlačněpiija]o'
]0. DáIe starostaobce navrhl pořizeníkontcjncruna p]asta papíI'tj' celkove rozšrrcni
sbčmélro
hníZda'Zastupitelstvonávlh všemihlasy odsouhlasilo'
1l.Vzávěru
ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva popřál stalosta všem
zastupite]ůmmnoho úspěchůvjejich veřejné činnosti, znovu poděkoval \'šem
piítonrn]ým
za j emu projer'enoudůvěru'
Ve vinaňcích26'10'2006

Zapsala:Er'a Podubecká
oVěio\'atelé:
Dagmar.Fejfarová'-' '.'

Gabriela Jirasová

USNESENI
z ustavující
schůzezastupitelstvaobceviDařice konanédne 26.l0.2006
Přítomni: Podubecký'SmrŽ,Fejfarová,Duchoň,Jirasová

Zastupitelstvoobce:
Schvólilo:
o ověřovatelezápisu Gabňelu Jinsovou a DapaT FejfaÍovou
.

jednaci řád obce

o podpisovýřád
r

pořízení
sběménádoby kontejnerunaplastapapíI

ZýoIiIo:
.

starostouobcePetraPodubeckého'
naÍ.|2.l0.l96l ' býem Vinařice 53

.

mistostaťostou
obceVáclava smÉe,nď. l7'l1'1950'býemVimřice52

.

předsedufinanční
komiseDagmarFejfarovou,nar' 18.4.1975,
byem Vinařice 11

.

předsedukonholníkomis€ GabrieluJiŤasovou,
mI. 30'6.1972'býem Vinařice l5

Vzalo na vědomí:
.

informaciz jedn|ání
mikroregionuHorymiÍze dne |2.|0.2006'předmět€ m jednání
byly dotacepro letošní
a přiš1í
rok

.

infomaci o návštěvč
zástupcostředočeské
plynárenské
a.s'

(7'

