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Zápis č. 33
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 05. 2013 v 17.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Vobrová D., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P.,
Brunnerová A., Král P., Popela P., Procházková J.,
Omluven: Kálal R., Kudrna J.
Program:
l. Předání osvědčení o vzniku mandátu zastupitele Zastupitelstva obce Kunžak a
složení slibu nového zastupitele
2. Diskuze
3. Závěr
Zastupitelstvo navržený program jednání schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Krafková E., Rozporka L.
Ověřovatelé zápisu 32. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 11.05.2013 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1.
Dne 25.4.2013 rezignoval na funkci člena Zastupitelstva obce Kunžak MVDr. Vít
Němec. V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. nastupuje za člena zastupitelstva náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany Sdružení nezávislých kandidátů „Zdravý rozum“
v pořadí podle § 45 odst. 5 a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Takto
nastoupenému členu zastupitelstva předá zastupitelstvo obce, do 15 dnů poté co se mandát
uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal.
Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva.
Dne 26.4.2013 se členem Zastupitelstva obce Kunžak stal pan Milan Sobek. Dne 6.5.2013
pan Milan Sobek na mandát člena zastupitelstva obce rezignoval.
Dne 7.5.2013 se jako další náhradník stal členem Zastupitelstva obce Kunžak pan Pavel
Doležal. Téhož dne tj. 7.5.2013 pan Pavel Doležal na mandát člena zastupitelstva obce
rezignoval.
Dne 8.5.2013 se jako další náhradník stal členem Zastupitelstva obce Kunžak pan Ladislav
Semotán. Dne 9.5.2013 pan Ladislav Semotán na mandát člena zastupitelstva rezignoval.
Dne 10.5.2013 se jako další náhradník stal členem Zastupitelstva obce Kunžak pan Martin
Budíček.
Zastupitelstvo obce Kunžak na svém 32. zasedání, dne 11.05.2013 osvědčilo v 15
denní lhůtě od uvolnění mandátu zastupitele, že pan Martin Budíček se stal dne 10.05.2013
členem Zastupitelstva obce Kunžak. po odhlasování výše uvedeného bodu se na jednání
zastupitelstva dostavil pan Martin Budíček. Sdělil, že na funkci člena zastupitele obce Kunžak
hodlá rezignovat. Písemnou rezignaci předal starostovi téhož dne tj. 11.05. 2013.
Dne 12. 05. 2013 se členkou Zastupitelstva obce Kunžak stala, v pořadí další
náhradnice, paní Jiřina Procházková, Valtínov 11.
Zastupitelstvo obce Kunžak předává v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění, paní Jiřině
Procházkové, Osvědčení, že se dnem 12. května 2013 stala členkou Zastupitelstva obce
Kunžak.
Hlasování: pro 8x
nehlasovala Procházková J.
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Nový člen zastupitelstva obce skládá na nejbližším zasedání zastupitelstva obce,
kterého se zúčastní, slib tak, jak je u vedeno v § 69, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění.
Nový člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova slibuji
a potvrdí složení slibu svým podpisem. Starosta obce přečetl text slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“
Nová členka zastupitelstva Jiřina Procházková pronesením slova „slibuji“ a podpisem stvrdila
složení slibu.
Zastupitelstvo obce Kunžak konstatuje, že paní Jiřina Procházková složila zákonem stanovený
slib člena zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: pro 8x
zdržela se Procházková J.
Rezignací MVDr. Víta Němce se uvolnilo místo člena Komise školské a kulturní obce
Kunžak, starosta jmenoval na uvolněné místo členku zastupitelstva Jiřinu Procházkovou
s účinností od 24.05.2013.
Je nutné stanovit v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb., výši odměny
neuvolněné členky zastupitelstva Obce Kunžak a datum, od kdy bude odměna neuvolněné
člence zastupitelstva Obce Kunžak, Jiřině Procházkové, vyplácena.
Podle § 77 odst. 2 zák. o obcích se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo Obce Kunžak stanovuje, aby odměna neuvolněné člence zastupitelstva
Obce Kunžak, Jiřině Procházkové, byla podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce člena zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů vyplácena s účinností od
24.05.2013 takto: člen komise
Kč 836,-- měsíčně
člen zastupitelstva
Kč 342,-- měsíčně
příplatek podle obyvatel Kč 171,-- měsíčně
celkem

Hlasování: pro 8x
zdržela se Procházková J.

1 349,-- měsíčně
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Usnesení č. 33
Zastupitelstva Obce Kunžak dne 24. 05. 2013
Zastupitelstvo Obce Kunžak
P ř e d á v á:
- paní Jiřině Procházkové, Valtínov čp. 11 osvědčení o tom, že se dne 12.5.2013 stala členkou
Zastupitelstva obce Kunžak.
K o n s t a t u j e:
- že paní Jiřina Procházková složila zákonem stanovený slib člena zastupitelstva obce
Kunžak.
S t a n o v u j e:
- aby odměna neuvolněné člence zastupitelstva Obce Kunžak, Jiřině Procházkové, byla
podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva,
ve znění pozdějších předpisů vyplácena s účinností od 24.05.2013 takto:
člen komise
Kč 836,-- měsíčně
člen zastupitelstva
Kč 342,-- měsíčně
příplatek podle obyvatel Kč 171,-- měsíčně
celkem

1 349,-- měsíčně
Zápis vyhotoven dne: 27.05.2013

Ověřovatelé:
Mgr. Krafková Eva

Rozporka Luboš

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Čapek Jaroslav
starosta obce

Ověřeno dne:
Schůze skončila v 17.15 hodin
Zapsala: Šteflová

