
Zasedání obecního zastupitelstva
Ⴠíslo : 9
Datum : 07.12.2006

Zápis: veᖐejné zasedání zastupitelstva obce Pᖐezletice ze dne 28.11.2006

Pᖐítomni: Ing. V. Vrecionová, E. Fialová, I. ᖀachová, R. Novotný, Ing. T. Panýrová, Ing. L. Ⴠervínová
ᖀádnᆰ omluveni: O. Hanzlíková
ZO je nadpoloviაní vᆰtᘐinou pᖐítomných zastupitelᛰ usnáᘐeníschopné.

Starostka obce Ing. V. Vrecionová zahájila v 18.00 hodin jednání zastupitelstva obce. Konstatovala, ០e je 
pᖐítomna nadpoloviაní vᆰtᘐina აlenᛰ zastupitelstva obce Pᖐezletice, veᖐejné zasedání je usnáᘐeníschopné. 
Zapisovatelkou  byla schválena აlenka zastupitelstva Ing. L. Ⴠervínová. Za ovᆰᖐovatelku zápisu byla navr០ena E.
Fialová. Do návrhové komise byli nav០eni Ing. Panýrová a R. Novotný. Zastupitelstvo obce schválilo vᘐemi ᘐesti 
hlasy slo០ení návrhové komise tak, jak je uvedeno. Konstatuje se, ០e zastupitelstvo zasedá v poაtu ᘐesti აlenᛰ. 
Z jednání zastupitelstva byla ᖐádnᆰ omluvena აlenka ZO pí. O. Hanzlíková.

Na jednání byl navr០en ní០e uvedený program:

Program: 1. Schválení jednacího ᖐádu
2. Schválení smlouvy s advokátní kanceláᖐí
3. Schválení mᆰsíაních odmᆰn აlenᛰ ZO
4. Úprava rozpoაtových polo០ek na rok 2006

 5. Pracovní smlouva s panem Syrovátkou
6. Povᆰᖐení p.ᖀachové – problémy veᖐejného osvᆰtlení v obci
7. Zᖐízení Komise pro správu obce

Bod 1:
Schválení jednacího ᖐádu.

Starostka obce seznámila აleny zastupitelstva s novým  Jednacím ᖐádem obce Pᖐezletice (viz pᖐíloha ა.1)
Starostka obce dala hlasovat o schválení výᘐe uvedeného Jednacího ᖐádu.

Pro:   6                          proti: 0                   zdr០el se: 0

Usnesení :Zastupitelstvo obce souhlasí s novým Jednacím ᖐádem obce 
Pᖐezletice,který je pᖐílohou ა.1 tohoto zápisu.

Bod 2:
Schválení smlouvy s Advokátní kanceláᖐí Pejchal, Nespala a spol., která je pᖐílohou ა.2 tohoto zápisu.

Starostka obce seznámila აleny zastupitelstva s obsahem pᖐedlo០ené smlouvy. 
Starostka dala hlasovat o schválení výᘐe citované smlouvy:

Pro:   6                        proti: 0                     zdr០el se: 0

 Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavᖐením Smlouvy o poskytování právní 
slu០by s Advokátní kanceláᖐí Pejchal, Nespala a spol. ze dne 28.11.2006, která je 
pᖐílohou ა.2 tohoto zápisu.



Bod 3:
Schválení mᆰsíაních odmᆰn აlenᛰ ZO.

Starostka obce seznámila აleny zastupitelstva s návrhem výᘐe mᆰsíაních odmᆰn აlenᛰ ZO pro neuvolnᆰné აleny 
ZO ve výᘐi 1.960,-Kა pro ka០dého აlena dle  naᖐízení vlády ა.37/2003 Sb.
Starostka dala hlasovat o schválení výᘐe mᆰsíაních odmᆰn აlenᛰ ZO.

Pro:  6 proti: 0                     zdr០el se:  0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem  odmᆰn pro neuvolnᆰné აleny 
ZO ve výᘐi 1.960,- Kა pro ka០dého neuvolnᆰného აlena ZO.

Bod 4:
Úprava rozpoაtových polo០ek  na rok 2006.

Starostka obce pᖐedala slovo p. Novotnému, místostarostovi obce, který seznámil აleny zastupitelstva 
s navr០enými zmᆰnami rozpoაtu obce na rok 2006 v polo០kovém აlenᆰní – viz pᖐíloha ა.3.
Starostka obce dala hlasovat o schválení zmᆰn rozpoაtu obce na rok 2006.

Pro:  6                       proti:  0                       zdr០el se:  0

 
 Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navr០enými zmᆰnami rozpoაtu obce na 

r. 2006 v polo០kovém აlenᆰní, které jsou pᖐílohou ა. 3 tohoto zápisu.

Bod 5:
Pracovní smlouva s p.Syrovátkou.

Starostka obce dala zastupitelᛰm na vᆰdomí uzavᖐení pracovní smlouvy s p.Syrovátkou na dobu urაitou – viz 
pᖐíloha ა.4.

 Usnesení: ZO bere výᘐe uvedenou pracovní smlouvu, která je pᖐílohou ა. 4 
tohoto zápisu, na vᆰdomí.

Bod 6:
Povᆰᖐení p.ᖀachové – problémy veᖐejného osvᆰtlení v obci.

Starostka obce seznámila აleny zastupitelstva s návrhem  povᆰᖐit აlenku ZO p.Ilonu ᖀachovou kontrolou údr០by 
veᖐejného osvᆰtlení v rámci celé obce.
Starostka obce dala hlasovat o výᘐe uvedeném návrhu.

Pro:  6                          proti:  0                         zdr០el se:  0

 Usnesení: ZO souhlasí s výᘐe uvedeným návrhem a dnem 28.11.2006 povᆰᖐuje 
აlenku ZO p.Ilonu ᖀachovou  správou a kontrolou  funkაnosti veᖐejného osvᆰtlení..



Bod 7:
Zᖐízení Komise pro správu obce.

Starostka obce seznámila აleny zastupitelstva s návrhem na zᖐízení Komise pro správu obce a s návrhem  
pᖐedsednictví této komise pro აlenku ZO p.Ilonu ᖀachovou.

Starostka dala hlasovat o výᘐe uvedeném návrhu zᖐízení Komise pro správu obce jejího pᖐedsednictví.

Pro:  6                         proti:  0                           zdr០el se:  0

 Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zᖐízením Komise pro správu obce a 
jejím vedením povᆰᖐuje p.Ilonu ᖀachovou.

Závᆰr: 
Starostka obce p. Ing. Veronika Vrecionová ukonაila jednání  veᖐejného zasedání ZO Pᖐezletice  v 18.55 hodin.

Zapsal: Ing. Ludmila Ⴠervínová Dne: 28.11.2006

Ovᆰᖐili: Eva Fialová

Ing.Veronika Vrecionová
Starostka obce


