OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014
Přítomni : Ing. Pavel Pekař,p. Ivan Malík, p. Karel Valenta, p. Ing. Petr Hubáček, Josef Lakatoš,
Pavel Procházka, Libor Šulc
Program :

1) Složení slibu členů zastupitelstva obce ( § 69 odst. 2 zákona o obcích )
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Volba starosty a místostarosty obce
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
( § 72 zákona o obcích )
6) Diskuse
7) Závěr

Zasedání ZO zahájil ing. Pavel Pekař jako dosavadní starosta obce.
Seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání zastupitelstva.
hlasováno: 7/0/0
Usnesení: všichni přítomní souhlasí s programem ustavujícího zastupitelstva tak, jak byl uveřejněn
na úřední desce.
ad 1) Ing. Pavel Pekař vyzval členy ZO ke složení slibu, který za všechny přečetl, poté 5 členů ZO
složilo slib a ujali se svých mandátů. P. Ivan Malík slib nesložil, Ing. Pavel Pekař složil slib
s výhradou a složil svůj mandát. Tímto panu Malíkovi a panu Pekařovi mandát zaniká a
zastupitelstvo obce bude nadále pokračovat v ustavujícím zasedání v 5 členech.
P. Malík a p. Pekař zasedání opustili.
Slova se ujal p. Procházka
ad 2) Pavel Procházka jmenoval zapisovatelkou zápisu p. Hanu Řezáčovou a ověřovatele zápisu:
p. Petra Hubáčka a p. Josefa Lakatoše
hlasováno: 4/0/1
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelkou zápisu, ZO schvaluje ověřovatelé zápisu
Hlasování se zdržel p. Karel Valenta
ad 3) Pavel Procházka vyzval zastupitele k volbě starosty a místostarosty obce.
Toto hlasovaní bylo veřejné.
Starosta obce
Hlasování:

– p. Karel Valenta navrhl p. Petra Hubáčka
– p. Libor Šulc navrhl p. Pavla Procházku

pro Pavla Procházku : 4 hlasy ( Šulc, Procházka, Lakatoš, Hubáček )
Proti :
1 hlas ( Valenta )
Zdržel se:
0

Usnesení: Starostou obce byl zvolen p. Pavel Procházka

Vedení ustavujícího zastupitelstva se ujal nově zvolený starosta p. Pavel Procházka
Místostarosta obce

– p. Pavel Procházka navrhl místostarostou p. Petra Hubáčka

Hlasování:

pro Petra Hubáčka : 5 hlasů ( Valenta, Šulc, Procházka, Lakatoš, Hubáček )
Proti :
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
Usnesení: Místostarostou obce byl zvolen p. Ing. Petr Hubáček Ph.D.
ad 4) Pan starosta vyzval zastupitele k volbě předsedy finančního a kontrolního a nechal o nich
hlasovat
Předseda finančního výboru
–
navržen p.Libor Šulc
Hlasování: pro Libora Šulce: 4 hlasy ( Šulc, Procházka, Lakatoš, Hubáček )
Proti :
1 hlas ( Valenta )
Zdržel se:
0 hlasů
Usnesení: ZO zvolilo předsedou finančního výboru p. Libora Šulce
Předseda kontrolního výboru
Proto navržen
Hlasování:

–
–

navržen p. Karel Valenta – odmítá
p. Josef Lakatoš

pro Josefa Lakatoše : 5 hlasů ( Valenta,Šulc, Procházka, Lakatoš, Hubáček )
Proti :
0 hlas
Proti:
0 hlas

Usnesení: ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Josefa Lakatoše
Členy jednotlivých komisí zvolí ZO na následujícím zasedání zastupitelstva obce.
ad 5) Pan starosta přednesl návrh ponechat odměny pro zastupitele ve stejné výši jako v minulém
volebním období.
Měsíční odměny jednotlivých neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovují pro celé volební
období v následující výši s účinností od 7.11.2014 :
Ing. Petr Hubáček Ph.D.
Josef Lakatoš
Libor Šulc
Karel Valenta

místostarosta
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
člen výboru

6.710,-- Kč
1.055,-- Kč
1.055,-- Kč
920,-- Kč

hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje odměny neuvolněných členům zastupitelstva obce a předsedům finančního a
kontrolního výboru ve stejné výši, jako v minulém volebním období.

ad 6) Diskuse :
-

Poděkování voličům :

Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil toto zasedání.

Zahájení zasedání zastupitelstva: 18.05 hod.

Ukončení zasedání zastupitelstva: 18.35 hod.

Ve Vlasaticích dne 12.11.2014

......................................................
Pavel Procházka - starosta obce
Zápis ověřili :
Josef Lakatoš

................................

Ing. Petr Hubáček Ph. D.

................................

Zapsala: Řezáčová Hana

………………………….

