Výpis z usnesení č. 7/2010
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného dne 11.11.2010

1. Zastupitelstvo obce schvaluje pořad jednání ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce
3. Schválení „Jednacího řádu a volebního řádu“ ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
4. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu
návrhu usnesení
5. Stanovení počtu členů rady obce a počtu uvolněných a
neuvolněných funkcionářů ZO
6. Volba starosty obce
7. Volba místostarostů
8. Volba zbývajících členů rady obce
9. Zřízení výboru finančního, kontrolního a osadního výboru
jmenování předsedů a členů výborů
10. Stanovení výše měsíčních odměn uvolněným a neuvolněným
členům zastupitelstva obce
11. Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 4/2010
12. Odměny členů komisí a výborů za práci v orgánech obce
za rok 2010
13. Záležitosti organizační povahy a diskuze
14. Zpráva návrhové komise
15. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele usnesení a zápisu o průběhu
ustavujícího zasedání ZO. Předsedu, Zlatuši Havránkovou (podepisuje
usnesení) a 2 členy komise, Ing. Petr Pauka a Mgr. Petra Rašku
(podepisují zápis).
3. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva – viz příloha
b) Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva – viz příloha
c) Způsob volby starosty, místostarostů a zbývajících členů rady
obce volbou veřejnou.
4. Zastupitelstvo obce volí 3 členy návrhové komise pro přípravu
návrhu usnesení: Zlatuši Havránkovou, Ing. Petra Pauka a Mgr.
Petra Rašku.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje
a) počet členů rady obce 7
b) počet uvolněných členů zastupitelstva obce 1 - starosta
c) počet neuvolněných členů zastupitelstva obce 3 – místostarostové
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starostou obce Paskov

7. Zastupitelstvo obce volí
Ing. Milana Klimundu,
Ing. Radima Pohla,
Tomáše Matějného,
neuvolněné místostarosty obce Paskov.
8. Zastupitelstvo obce volí zbývající členy rady obce: Bc. Petra
Michálka, Bc. Zdeňka Bělíka a Ing. Michala Stibora.
9. Zastupitelstvo obce zřizuje
a) finanční výbor a jmenuje jeho předsedu Ing. Petra Michálka
a dále jmenuje členy výboru Ing. Romana Sošku, Zlatuši
Havránkovou, Pavla Moravce, Vendulu Strakošovou, Martina
Staňka, Ing. Jaroslava Kaizra, Ing. Jiřího Vašíčka a Milana
Kyselovského.
b) kontrolní výbor a jmenuje jeho předsedu Ing. Petr Pauka
a dále jmenuje členy výboru Rudolfa Šugara, Ing. Michaelu
Krečmerovou, Ing. Evu Balážecovou, Jiřího Kupku, Ing. Petra
Glomba, Vladimíra Lišku, Martina Biedrawu a Štefana Kubáně.
c) osadní výbor a jmenuje jeho předsedu MUDr. Marcelu Haladejovou a dále jmenuje členy výboru Ludmilu Žáčkovou, Lukáše
Vojkovského, Ing. Michala Stibora a Tomáše Matějného.
10. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s nařízením vlády ČR
č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb. výši
měsíčních odměn
- starostovi (uvolněný pro výkon funkce) v plné výši dle
přílohy č. 1 k nařízení vlády
- neuvolněným členům zastupitelstva obce:
neuvolněný místostarosta
11.000 Kč
člen rady obce
1.490 Kč
předseda výboru, komise
1.170 Kč
člen výboru, komise
1.010 Kč
člen zastupitelstva obce
360 Kč
příplatek dle počtu obyvatel obce
260 Kč
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytnuta měsíční
odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce (§ 77 odst.
3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Odměna neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům rady obce,
předsedům a členům výborů bude poskytnuta od 15.11.2010.
Odměna předsedům a členům komisí rady bude poskytnuta ode dne
zřízení komisí a jmenování jejich předsedů a členů radou obce.
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obce č. 4/2010.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů komisí a výborů za
práci v orgánech obce za rok 2010.
13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
a) Termín konání 2. zasedání zastupitelstva obce 2.12.2010
b) Termín provedení fyzické i dokladové inventarizace majetku
obce k 31.12.2010.
c) Diskuzní příspěvek odstupujícího starosty.
d) Diskuzní příspěvek MUDr. Haladejové

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu návrhové komise

Ověřovatel zápisu a usnesení:

Úplné znění usnesení je uloženo na OÚ Paskov

Petr Baďura
starosta obce

Výpis ze z á p i s u
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Paskov konaného
dne 11. listopadu 2010
Přítomno: 21 členů zastupitelstva obce
114 hostů
Na začátku ustavujícího zasedání ZO zazněla hymna ČR. Ustavující
zasedání zahájil a řídil do doby zvolení starosty obce pan MVDr.
Zdeněk Pejhovský.
Z celkového počtu 21 členů zastupitelstva obce bylo přítomno 21 členů
zastupitelstva tj. 100 % účast. Zastupitelstvo obce bylo schopno se
usnášet.
Pracovnice obecního úřadu, paní Strnadlová, přednesla zprávu registračního úřadu o výsledku voleb ve dnech 15. a 16. října 2010 do
Zastupitelstva obce Paskov a o přidělených mandátech jednotlivým
kandidátním listinám.
Provedením zápisu z ustavujícího zasedání byla pověřena pracovnice
OÚ, Marie Strnadlová.
Text slibu podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o obcích přečetl pan
MVDr. Zdeněk Pejhovský. Následně členové zastupitelstva obce Petr
Baďura, Bc. Zdeněk Bělík DiS, MUDr. Marcela Haladejová, Zlatuše
Havránková, Ing. Milan Klimunda, Libuše Klimundová, Jiří Kupka, Jana
Maršálková, Tomáš Matějný, Bc. Petr Michálek, Pavel Moravec, MUDr.
Marek Ožana, Ing. Petr Pauk, MVDr. Zdeněk Pejhovský, Ing. Radim Pohl,
Mgr. Petr Raška, Ing. Roman Soška, Ing. Michal Stibor, Pavel Sýkora,
Rudolf Šugar a Dalibor Vágo stvrdili složení slibu slovem slibuji a
svým podpisem na předem připravené listině. Viz příloha usnesení.
1. Pan MVDr. Pejhovský dále předložil členům ZO následující pořad
jednání:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce
3. Schválení „Jednacího řádu a volebního řádu“ ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
4. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu
návrhu usnesení
5. Stanovení počtu členů rady obce a počtu uvolněných a neuvolněných funkcionářů ZO
6. Volba starosty obce
7. Volba místostarostů
8. Volba zbývajících členů rady obce
9. Zřízení výboru finančního, kontrolního a osadního výboru
jmenování předsedů a členů výborů
10. Stanovení výše měsíčních odměn uvolněným a neuvolněným
členům zastupitelstva obce
11. Rozpočtové opatření zastupitelstva obce č. 4/2010
12. Odměny členů komisí a výborů za práci v orgánech obce
za rok 2010
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akcích a dotacích
14. Záležitosti organizační povahy a diskuze
15. Zpráva návrhové komise
16. Závěr
Pan Sýkora vznesl připomínku k předloženému programu. Navrhnul přesun
bodů 11 a 13 na 1. pracovní jednání zastupitelstva obce.
Ing. Pauk uvedl, že protože chtěl říci v jakém stavu jsou obecní
finance, požaduje, aby bod 13 zůstal v programu.
O vyřazení bodů 11. a 13. z navrženého programu bylo provedeno
hlasování s následujícím výsledkem: pro vyřazení hlasovalo 12 členů
ZO, proti 9.
Zastupitelstvo obce schválilo 15 hlasy, 6 členů ZO bylo proti,
následující program zasedání zastupitelstva obce:
1. Schválení pořadu jednání ZO
2. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva
obce
3. Schválení „Jednacího řádu a volebního řádu“ ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
4. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu
návrhu usnesení
5. Stanovení počtu členů rady obce a počtu uvolněných a neuvolněných funkcionářů ZO
6. Volba starosty obce
7. Volba místostarostů
8. Volba zbývajících členů rady obce
9. Zřízení výboru finančního, kontrolního a osadního výboru
jmenování předsedů a členů výborů
10. Stanovení výše měsíčních odměn uvolněným a neuvolněným
členům zastupitelstva obce
11. Odměny členů komisí a výborů za práci v orgánech obce
za rok 2010
12. Záležitosti organizační povahy a diskuze
13. Zpráva návrhové komise
14. Závěr
2. Zastupitelstvo obce určilo 21 hlasy ověřovatele usnesení a zápisu
o průběhu ustavujícího zasedání ZO. Předsedu, Zlatuši Havránkovou,
(podepisuje usnesení) a dva členy komise, Ing. Petra Pauka a Mgr.
Petra Rašku, (podepisují zápis).
3.Členové zastupitelstva obdrželi spolu s pozvánkami na ustavující
zasedání ZO návrh „Jednacího řádu“ ustavujícího zasedání a návrh
„Volebního řádu“ ustavujícího zasedání.
MVDr. Pejhovský se dotázal, zda jsou připomínky k předloženému
„Jednacímu řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Paskov“.
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byl schválen 21 hlasy.
MVDr. Pejhovský sdělil, že ve volebním řádu, čl. 2 je uvedeno, že volby
probíhají tajně, pokud zastupitelstvo obce nadpoloviční většinou hlasů
všech svých členů nerozhodne o hlasování veřejném, popř. kombinovaném.
Bc. Michálek podal návrh na veřejnou volbu starosty.
O předloženém návrhu bylo hlasováno: pro veřejnou volbu starosty
hlasovalo 20 členů ZO, l člen ZO se zdržel hlasování.
Ing. Pauk podal návrh, aby byla provedena veřejná volba členů rady
obce a předsedů výborů.
O předloženém návrh bylo hlasováno: 21 členů ZO bylo pro veřejnou
volbu členů rady obce a předsedů výborů.
Volební řád jako celek byl provedeným hlasováním schválen 21 hlasy.
Zastupitelstvo obce schválilo
a) Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva – viz příloha
b) Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva - viz příloha
c) Způsob volby starosty, místostarostů a zbývajících členů rady
obce volbou veřejnou.
4. MVDr. Pejhovský sdělil, že vzhledem k tomu, že byla schválena
veřejná volba starosty, místostarostů a zbývajících členů rady obce
není potřeba volit volební komisi.
Dále navrhnul, aby návrhová komise byla složena z již schválených
ověřovatelů zápisu.
Ing. Pauk navrhnul, aby paní Havránková byla předseda návrhové
komise.
Zastupitelstvo obce zvolilo 21 hlasy 3 členy návrhové komise pro
přípravu návrhu usnesení: předsedu Zlatuši Havránkovou a členy Ing.
Petra Pauka a Mgr. Petra Rašku.
5. MVDr. Pejhovský podal návrh na 7-mi člennou radu obce.
Předložený návrh byl schválen 21 hlasy.
Pan Bc. Michálek podal návrh na l uvolněného člena zastupitelstva obce
a 3 neuvolněné členy zastupitelstva obce.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování o návrhu pana Bc. Michálka: 12 členů ZO hlasovalo
pro, 9 členů ZO se zdrželo hlasování.
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Počet členů rady obce 7
b) Počet uvolněných členů zastupitelstva obce l - starosta
c) Počet neuvolněných členů zastupitelstva obce 3 - místostarostové
6. Volba starosty. MVDr. Pejhovský požádal členy zastupitelstva obce
o předložení návrhů na starostu obce.
Pan Matějný navrhnul na funkci starosty pana Bc. Michálka.
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Ing. Pauk sdělil, že každý kandidát by se měl vyjádřit, zda souhlasí
s kandidaturou.
Pan Bc. Michálek sdělil, že nesouhlasí s kandidaturou na funkci
starosty.
Pan Baďura sdělil, že souhlasí s kandidaturou na funkci starosty.
MUDr. Haladejová navrhla na funkci starosty Ing. Pauka a k vyjádření
pana Bc. Michálka uvedla, že kdo se dá napsat na kandidátku, získá
nejvíce hlasů a následně se vzdá zodpovědnosti, není u ní kandidát na
starostu.
Ing. Pauk uvedl, že v čele obce stojí již 16 let. Každodenní zodpovědnost a někdy i stres mohly být příčinou, že nebyl vždy a ke všem
přívětivý. Dále sdělil, že vždy dával přednost práci ve prospěch
většiny obyvatel před prosazováním zájmů malých skupin či jednotlivců,
pokud nebyly oprávněné. Často musel dát přednost rozhodnutí méně populárnímu před populistickým. Tím si samozřejmě člověk znepřátelí některé
lidi – potencionální voliče. Dále uvedl, že na jistých bulvárních
internetových stránkách začali proti jeho osobě vést pomlouvačnou
kampaň anonymové podepsaní pseudonymy Hans, Jirik, apod. Při snaze
o diskreditaci jeho osoby se nerozpakovali ani překročit hranici zákona. Tito ve volbách zcela propadli. V tomto kontextu považuje svůj
volební výsledek za velmi pěkný, i když nevyhrál tak, jako ve 3 předchozích volbách. Přesto si myslí, že má dostatečnou podporu voličů a na
svou nominaci odpovídá ano.
Další návrhy na starostu obce nebyly podány.
MVDr. Pejhovský dal hlasovat o návrhu pana Michálka, který navrhnul na
funkci starosty pana Baďuru.
Výsledek hlasování: 11 členů ZO hlasovalo pro, 8 členů hlasovalo proti,
l člen ZO se zdržel hlasování, l člen ZO nehlasoval.
Zastupitelstvo obce zvolilo Petra Baďuru starostou obce Paskov.
Po volbě starosty se ujal slova a řízení jednání zastupitelstva nově
zvolený starosta pan Petr Baďura. Poděkoval za důvěru, které se mu
touto volbou dostalo. Uvedl, že k této volbě přistupuje s vědomím velké
odpovědnosti. Veřejně slíbil, že se bude ze všech svých sil starat
o naplnění toho, co mu ukládají zákony, ale i toho co v nich napsáno
není, a patří do kategorie dobrých mravů a principů. Bude dbát na to,
aby všichni, i ti jejichž názory nesdílí, měli dostatečný prostor pro
jejich komunikaci, pro to, aby vahou svých argumentů přesvědčili
ostatní.
Nebude se zaštiťovat úředníky obecního úřadu a pokud občan uzná za
potřebné si s ním pohovořit o věcech veřejných, vymezí si na to čas.
Dále poděkoval odstupujícímu starostovi, místostarostovi i
zastupitelům, kteří nebyli znovu zvoleni, za jejich dlouholetou práci
pro obec Paskov, kterou dělali, jak nejlépe uměli.
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věci se povedou lépe, jiné méně.
7. Volba neuvolněných místostarostů.
Bc. Michálek podal návrh na neuvolněné místostarosty Ing. Milana
Klimundu, Ing. Radima Pohla a Bc. Zdeňka Bělíka.
Ing. Pauk požadoval hlasovat o každém kandidátu samostatně a dotázal
se, zda si členové ZO myslí, že navržený kandidát Ing. Pohl je
opravdu tím správným člověkem do vedení obce? Jestliže jako lídra
kandidátky jej překonal v počtu získaných hlasů kandidát z 9. místa
pan Ing. Soška, zdá se mu síla jeho mandátu dosti úsměvná.
Dotázal se, zda si členové ZO myslí, že je opravdu připraven pracovat
pro obec, jestliže jako člen finančního výboru ZO se v letošním roce
nezúčastnil ani jednoho jednání. Ing. Pauk navrhnul na funkci neuvolněného místostarosty pana Tomáše Matějného.
Dále následovala volba neuvolněných místarostů.
Ing. Milan Klimunda souhlasil s kandidaturou.
Výsledek hlasování: 13 členů ZO hlasovalo pro, 3 proti, 4 se zdrželi
a 1 nehlasoval.
Další navržený neuvolněný místostarosta Ing. Radim Pohl, rovněž přijal
kandidaturu.
Výsledek hlasování: 11 členů ZO hlasovalo pro, 6 proti, 3 se zdrželi
hlasování, l nehlasoval.
Dalším neuvolněným místostarostou byl navržen Bc. Bělík, který se
vzdal své kandidatury a navrhnul, aby tuto funkci vykonával někdo
z Oprechtic.
Pan Tomáš Matějný svou kandidaturu přijal.
Výsledek hlasování: 14 členů hlasovalo pro, proti nikdo, zdrželo se 7.
Zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Milana Klimundu, Ing. Radima Pohla
a Tomáše Matějného neuvolněnými místostarosty obce Paskov.
8. Volba zbývajících členů rady obce.
Pan Pavel Sýkora navrhnul za člena rady obce Bc. Petra Michálka,
který souhlasil s kandidaturou.
Výsledek hlasování: 12 členů ZO hlasovalo pro, 1 proti, 8 se zdrželo
hlasování.
Mgr. Petr Raška navrhnul dalšího člena rady obce Bc. Zdeňka Bělíka,
který souhlasil s kandidaturou.
Výsledek hlasování: ll členů ZO hlasovalo pro, proti nikdo, 10 se
zdrželo hlasování.
MUDr. Haladejová navrhla jako dalšího člena rady obce Ing. Michala
Stibora, který souhlasil s kandidaturou.
Výsledek hlasování: 18 členů ZO hlasovalo pro, proti nikdo, 3 se
zdrželi hlasování.
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Michálka, Bc. Zdeňka Bělíka a Ing. Michala Stibora.
9. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a osadního výboru.
Nejprve bylo hlasováno o počtu členů výborů. Pan Bc. Michálek podal
návrh na 9 členů finančního i kontrolního výboru. Výsledek
hlasování: 19 členů ZO hlasovalo pro, 2 se zdrželi hlasování.
Potom následovala volba předsedů a členů výborů.
a) Finanční výbor. Na předsedu finančního výboru byl navržen Bc.
Michálek. Výsledek hlasování: 13 členů ZO hlasovalo pro, proti
nikdo, 8 se zdrželo hlasování.
Členy finančního výboru byli navrženi:
Ing. Roman Soška – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Zlatuše Havránková – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Pavel Moravec – výsledek hlasování: 19 členů ZO hlasovalo pro, 2 se
zdrželi hlasování.
Vendula Strakošová – výsledek hlasování: 19 členů ZO hlasovalo pro,
2 se zdrželi hlasování
Martin Staněk – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Ing. Jaroslav Kaizr – výsledek hlasování: 18 členů ZO hlasovalo pro,
3 se zdrželi hlasování
Ing. Jiří Vašíček – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Milan Kyselovský – výsledek hlasování: 17 členů ZO hlasovalo pro, 4
se zdrželi
Zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a jmenovalo jeho předsedu
Bc. Petra Michálka a dále jmenovalo členy výboru Ing. Romana Sošku,
Zlatuši Havránkovou, Pavla Moravce, Vendulu Strakošovou, Martina
Staňka, Ing. Jaroslava Kaizra, Ing. Jiřího Vašíčka a Milana Kyselovského.
b) Kontrolní výbor. Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Ing.
Petr Pauk. Výsledek hlasování: 18 členů ZO hlasovalo pro, 3 se
zdrželi hlasování.
Členy kontrolního výboru byli navrženi:
Rudolf Šugar – výsledek hlasování: 18 členů ZO hlasovalo pro, 3 se
zdrželi hlasování
Ing. Michaela Krečmerová – výsledek hlasování: 17 členů ZO hlasovalo
pro, 4 se zdrželi hlasování
Ing. Eva Balážecová – výsledek hlasování: 19 členů ZO hlasovalo pro,
2 se zdrželi hlasování
Jiří Kupka – výsledek hlasování: 13 členů ZO hlasovalo pro, 4 proti,
4 se zdrželi hlasování
Ing. Petr Glomb – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Vladimír Liška – výsledek hlasování: 20 členů ZO hlasovalo pro,
l se zdržel
Martin Biedrawa – výsledek hlasování: 20 členů ZO hlasovalo pro,
1 se zdržel hlasování
Štefan Kubáň – výsledek hlasování: 11 členů ZO hlasovalo pro,
10 se zdrželo hlasování

- 7 Zastupitelstvo obce zřídilo kontrolní výbor a jmenovalo jeho předsedu Ing. Petra Pauka a dále jmenovalo členy výboru Rudolfa Šugara,
Ing. Michaelu Klečmerovou, Ing. Evu Balážecovou, Jiřího Kupku, Ing.
Petra Glomba, Vladimíra Lišku, Martina Biedrawu a Štefana Kubáně.
c) Osadní výbor. Ing. Stibor navrhnul 5ti členný osadní výbor. Pan
Baďura navrhnul 7 členný osadní výbor. Provedeným hlasováním bylo
schváleno, že osadní výbor bude mít 5 členů. Výsledek hlasování: 11
členů ZO hlasovalo pro, 9 se zdrželo hlasování, proti nikdo, 1 nehlasoval.
Na předsedu osadního výboru byla navržena MUDr. Marcela Haladejová.
Výsledek hlasování: 20 členů ZO hlasovalo pro, l se zdržel.
Členy osadního výboru byli navrženi:
Ludmila Žáčková – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Lukáš Vojkovský – výsledek hlasování: 21 členů ZO hlasovalo pro
Ing. Michal Stibor – výsledek hlasování: 17 členů ZO hlasovalo pro,
4 se zdrželi
Tomáš Matějný – výsledek hlasování: 14 členů ZO hlasovalo pro, 6 se
zdrželo, 1 nehlasoval
Zastupitelstvo obce zřídilo osadní výbor a jmenovalo jeho předsedu
MUDr. Marcelu Haladejovou a dále jmenovalo členy výboru Ludmilu
Žáčkovou, Lukáše Vojkovského, Ing. Michala Stibora a Tomáše Matějného.
10. Stanovení výše měsíčních odměn. Pan MVDr. Pejhovský podal návrh
na výši měsíčních odměn neuvolněným místostarostům á ll.000 Kč.
Dále podal návrh na snížení odměn o 10% oproti návrhu předloženého
obecním úřadem, tj. člen rady obce 1.490 Kč, předseda výboru, komise
1.170 Kč, člen výboru, komise 1.010 Kč, člen zastupitelstva obce 360
Kč.
Ing. Pauk měl technickou připomínku, že by mělo být uvedeno z jakých
položek se skládá odměna neuvolněných místostarostů.
Pan Baďura uvedl, že se jedná o odměnu až do výše 11.000 Kč.
Pan Baďura dále uvedl, že je potřeba stanovit termín, od kdy bude
poskytnuta odměna neuvolněným místostarostům. Navrhnul poskytnutí
odměny od 15.11.2010.
O návrhu MVDr. Pejhovského bylo hlasováno: 19 členů ZO hlasovalo
pro, 2 se zdrželi.
Zastupitelstvo obce stanovilo v souladu s nařízením vlády ČR
č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb. výši
měsíčních odměn
- starostovi (uvolněný pro výkon funkce) v plné výši dle
přílohy č. 1 k nařízení vlády
- neuvolněným členům zastupitelstva obce:
neuvolněný místostarosta
11.000 Kč
člen rady obce
1.490 Kč
1.170 Kč
předseda výboru, komise
člen výboru, komise
1.010 Kč

- 8 člen zastupitelstva obce
příplatek dle počtu obyvatel obce

360 Kč
260 Kč

Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytnuta měsíční
odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce (§ 77 odst.
3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Odměna neuvolněným členům zastupitelstva obce, členům rady obce,
předsedům a členům výborů bude poskytnuta od 15.11.2010. Schváleno
21 hlasy.
Odměna předsedům a členům komisí rady bude poskytnuta ode dne
zřízení komisí a jmenování jejich předsedů a členů radou obce.
11. Ing. Pauk uvedl, že pokládá dosti za chybné vypuštění z programu
zasedání ZO projednání rozpočtového opatření č. 4/2010 a zprávy o
stavu obecních financí. V rozpočtovém opatření jsou záležitosti,
které by měly být řešeny co nejdříve protože se jedná o dotace pro
hasiče a účelové dotace z Krajského úřadu a dále odměny starostovi a
místostarostovi při ukončení funkčního období. Pokud nebude schváleno rozpočtové opatření nebude možno tuto odměnu vyplatit.
Zadržování prostředků považuje za protiprávní.
Pan Vágo sdělil, že pokud bude přijetí účelové dotace schváleno až
na dalším zasedání, nestihnou již tuto dotaci v tomto roce vyčerpat
a budou muset peníze vrátit zpět. Proto požadoval projednání rozpočtového opatření na tomto zasedání.
Ing. Pohl se dotazoval pana Vága, do kdy se musí dané prostředky
vyčerpat.
Ing. Pauk uvedl, že kdyby se Ing. Pohl zúčastňoval zasedání finančního výboru, věděl by, co je to UZ. Jedná se o účelovou dotaci,
kterou nelze použít na nic jiného než pro stanovený účel.
Po další diskuzi bylo provedeno hlasování o návrhu rozpočtového
opatření č. 4/2010, který obdrželi členové ZO při prezenci.
Výsledek hlasování: 12 členů ZO hlasovalo pro, 9 členů ZO se zdrželo
hlasování.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření zastupitelstva
obce č. 4/2010.
12. Zastupitelstvo obce schválilo 21 hlasy odměny členů komisí a
výborů za práci v orgánech obce za rok 2010.
13. Záležitosti organizační povahy.
Nově zvolený starosta uvedl, že 2. zasedání zastupitelstva obce
bude konat dne 2.12.2010.
Termín provedení fyzické i dokladové inventarizace
je 31.12.2010.

majetku obce

se

- 9 Odstupující starosta Ing. Pauk uvedl, že jej ani tolik nemrzí, že
nebyl zvolen starostou, více jej mrzí, že ho nová vládnoucí
garnitura nenechala ani dokončit započatou práci. Lidé, kteří ho
znají, vědí, že již před několika lety prohlásil, že by post
starosty řád předal slušnému člověku s odpovídajícím mandátem od
voličů s tím, že by z postu neuvolněného místostarosty dokončil svou
započatou práci a současně předal své zkušenosti. O to víc ho mrzí,
že když se o této variantě bavil s l zvoleným členem zastupitelstva
obce z nezávislé kandidátky, ihned upadl do podezření, jaké finanční
výhody má slíbeny. Dokáže si představit, jaká kampaň proti němu byla
vedena, přestože nebyl členem hodnotících komisí těchto výběrových
řízení. Měl zájem dokončit započatou práci v oblasti Zateplení
objektů ZŠ a Modernizaci výuky a vybavení ZŠ, kde s ředitelem ZŠ
připravovali další pokračování akce.
Měl zájem dokončit započatou práci v oblasti výstavby cyklostezky
Ostrava – Beskydy, tj. projektu, který přinese nejen možnost
sportovního využití, ale i větší bezpečnost cyklistů, silniční
dopravy, ale i zvýšenou protipovodňovou ochranu obce.
Na jednání se dvěma zástupci nezávislé kandidátky 26.10.2010 nabídl
více variant řešení povolebního uspořádání vedení obce a schopné
lidi z jejich kandidátky, lidi, kteří již pracovali v zastupitelstvu
obce, pokud pro nezávislé kandidáty není přijatelný on. Pokud
nabídku spolupráce s lidmi z vítězné kandidátky nepřijali a obrátili
se prudce doleva, nechť se před voliči odpovídají sami.
V roce 1997 se podílel na přípravě brožury 730 let Paskova. Při té
příležitosti pročetl starší obecní kroniky i jiné archivní materiály. Musel konstatovat, že se nikdy v historii Paskova nedočetl,
že by do vedení obce byli zvoleni lidé s tak slabými mandáty!
Před rokem 1989 jim vtloukali do hlavy oslovení soudruhu a pozdrav
čest práci. Dnes se dočetl na stránkách sdružení nezávislých kandidátů něco o světlých zítřcích. Přál by Paskovu – budoucímu městu,
aby se i dále rozvíjel a až skončí ony světlé zítřky, aby opět platilo, že starosta vzejde z vítězné strany a pokud sám nebude vítězem
voleb, aby se budoucí vítězové zodpovědnosti za vedení obce nevyhýbali.
Po 16 letech v čele obce neodchází se sklopenou hlavou, jak by
někteří lidé rádi viděli. Myslí si, že po 16 leté spolupráci
s místostarostou panem Šugarem zůstal po nich kousíček poctivé práce
a může odejít, ač ne zcela dobrovolně, přesto s hlavou vzhůru
s pocitem hrdosti, že zde byl 16 let starostou.
MUDr. Haladejová za sebe poděkovala bývalému starostovi a místostarostovi za jejich dlouholetou práci. Myslí si, že není třeba
vyzdvihovat výsledky, jsou vidět. Za sebe bude v zastupitelstvu
usilovat o to, aby se nadále Paskovu dařilo. Velice ji však mrzí,
že po tolika letech od totality nezávislí pánové dopustili, že se
do totality zase vracíme.

- 10 14. Paní Zlatuše Havránková podala zprávu návrhové komise, přečetla
usnesení l. zasedání zastupitelstva obce, které bylo vzato na vědomí
21 hlasy
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu návrhové komise.
Po té nově zvolený starosta ukončil ustavující zasedání zastupitelsva obce.
Zapsala: Strnadlová
Ověřovatelé zápisu:

Úplné znění zápisu je uloženo na OÚ.

Petr Baďura
starosta obce

