Obec Zástřizly

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 6. listopadu 2010
7/2010
Přítomni: Jarošová Jaromíra, Ludva Stanislav,Školná Zdenka, Šumberová Jitka,Valenta
Eduard, Valenta Igor, Valenta Petr.
Omluveni:
Nepřítomni:
Program:
1. složení slibu nových členů zastupitelstva: „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.“ Člen zastupitelstva obce skládá
slib před zastupitelstvem pronesením slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým
podpisem,
2. určení ověřovatelů zápisu (podle § 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele,
3. schválení programu,
4. volba starosty a místostarosty:
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonává jako dlouhodobě
uvolnění ( § 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5. zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Diskuse
Zápis
1. Ověřovatelé zápisu: Jarošová J., Šemberová J.
2. Slib členů zastupitelstva. Složili: „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.“ Člen zastupitelstva obce skládá
slib před zastupitelstvem pronesením slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým
podpisem.
Jarošová Jaromíra………………………………………..
Šumberová Jitka………………………………………….
Školná Zdenka……………………………………………
Ludva Stanislav………………………………………….

Valenta Petr……………………………………………..
Valenta Eduard…………………………………………
Valenta Igor…………………………………………….
3. Volba starosty a místostarosty byla provedena a odsouhlasena tajně.
4. Starosta obce byl zvolen Valenta Igor v počtu 6 hlasů v 1. kole.
5. V prvním kole volby místostarosty nebyl zvolen nadpoloviční většinou žádný
kandidát. V druhém kole volby místostarosty nebyl zvolen nadpoloviční většinou
žádný kandidát. V třetím kole byla zvolena místostarosou Šemberová J. v počtu 4
hlasů.
6. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Jarošová J. a členové Ludva St., Valenta
E.
7. Předsedou finančního výboru byla zvolena Školná Z. a členové Ludva S., Valenta P.
8. Diskuse
Zapsal: Igor Valenta

……………………..

Ověřovatelé zápisu: Jarošová J.

……………………..

Šumberová J.

…………………….

