Obec Nová Telib
Z Á P I S
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib , konaného
dne 9.11.2010 v zasedací místnosti OÚ v 17,00 hod.
Přítomni:

Petr Dlask, Miloslava Jonášová, Petr Kryštofek, Jiří Křovina,
Libor Poupa, ing. Pavel Řezáč, Jaroslav Zvěřina

Program :
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva“
4. Složení slibu člena zastupitelstva
5. Volba volební komise
6. Volba starosty a místostarosty
7. Zřízení výborů a komisí
8. Diskuze
9. Závěr
1. Úvod :
Po vzájemné dohodě přítomných zastupitelů byl řízením tohoto zasedání pověřen ing. Řezáč,
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů.
Ing. Řezáč navrhl do funkce zapisovatele p. Petra Dlaska a do funkce ověřovatelů pí. Miloslavu
Jonášovou a p. Petra Kryštofka.
Hlasování o předloženém programu : pro návrh ………………….7 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
3. Kontrola osvědčení o zvolení zastupitelem
Pro provedení této kontroly navrhl zvolení mandátní komise, ve složení :
- předseda - Jiří Křovina
- členové - Miloslava Jonášová
- ing. Pavel Řezáč
Hlasování :

pro návrh …………….7 členů
proti…………………. /
zdrželo se……………. /

Návrh na složení mandátní komise byl schválen.

-2Předseda mandátní komise p. Jiří Křovina seznámil přítomné zastupitele s výsledky voleb
a provedl kontrolu „Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce“,
při které nebylo zjištěno žádné pochybení.
4. Složení slibu členů zastupitelstva.
Členka mandátní komise pí. Miloslava Jonášová přednesla přítomným zastupitelům
„Slib člena zastupitelstva“, se kterým všichni vyslovili svůj souhlas a stvrdili svým podpisem
složení slibu na samostatné listině.
5. Volba volební komise.
Přítomní zastupitelé se při jednání sjednotili na návrhu volební komise ve složení :
- předseda
- Petr Kryštofek
- členové
- Libor Poupa, Petr Dlask
Hlasování :

pro návrh …………….. 7 členů
proti ………………….. /
zdrželo se ……………. /

6. Volba starosty a místostarosty.
Předseda volební komise navrhl přítomným členům zastupitelstva zvolení starosty
a místostarosty formou veřejné volby.
S návrhem na veřejnou volbu všichni zastupitele sohlasili.
Dále předseda volební komise pro funkci starosty navrhl ing. Pavla Řezáče a pro
funkci místostarosty p. Jiřího Křovinu.
Hlasování pro volbu starosty : pro návrh ……………….. 6 členů
proti …………………….. /
zdržel se ………………… 1 – ing. Pavel Řezáč
Starostou pro nové volební období byl zvolen ing. Pavel Řezáč.
Hlasování pro volbu místostarosty : pro návrh …………. 6 členů
proti ………………. /
zdržel se …………... 1 – p. Jiří Křovina
Místostarostou pro nové volební období byl zvolen p. Jiří Křovina.
7. Zřízení výborů a komisí.
Nově zvolený starosta převzal oficielně řízení zasedání zastupitelstva a přistoupil
k projednávání obsazení funkcí předsedů jednotlivých výborů a komisí.
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Starosta navrhl na funkci :
a) předsedy finančního výboru p. Petra Dlaska
hlasování : 6 členů pro, p. Petr Dlask se zdržel
b) předsedy kontrolního výboru pí. Miloslavu Jonášovou
hlasování : 6 členů pro, pí Miloslava Jonášová se zdržela
c) předsedy sportovní komise p. Libora Poupu
hlasování : 6 členů pro, p. Libor Poupa se zdržel
d) předsedy kulturní sociální komise p. Jaroslava Zvěřinu
hlasování : 6 členů pro, p. Jaroslav Zvěřina se zdržel
Předsedové jednotlivých výborů a komisí dostali za úkol do příštího zasedání t.j.
23.11.2010 nahlásit členy svých výborů a komisí.
8. Diskuze, různé.
-

Starosta podal informaci o průběhu auditu hospodaření OU.
členové OZ vzali na vědomí výsledek auditu.

-

člen zastupitelstva p. Petr Dlask podal návrh na zpracování programu pravidelného
zasedání OZ – 1x za měsíc. Návrh bude dořešen na příštím zasedání.

- ZO odsouhlasili finanční příspěvek na „Mikulášskou nadílku“ pro děti,
ve výši Kč. 3.000,m-.

9. Závěr
Jednání bylo starostou ukončeno v 19.00 hod.
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U SN E SE N Í
4/11/2010

-

ZO zvolilo mandátní komisi ve složení :
předseda : Jiří Křovina
členové : Miloslava Jonášová, ing. Pavel Řezáč

-

Jednotlivý zastupitelé složili slib člena zastupitelstva, který stvrdili svým podpisem

-

ZO zvolilo volební komisi pro volbu starosty a místostarosty ve složení :
předseda : Petr Kryštofek
členové : Petr Dlask, Libor Poupa

-

ZO zvolilo starostou obce p. ing. Pavla Řezáče

-

ZO zvolilo místostarostou obce p. Jiřího Křovinu

-

ZO zvolilo p. Petra Dlaska předsedou finančního výboru
pí. Miloslavu Jonášovou předsedou kontrolního výboru
p. Jaroslave Zvěřinu předsedou kulturní a sociální komise
p. Libora Poupu předsedou sportovní komise
Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky
3. Listina „Slib zastupitelů obce Nová Telib“
V Nové Telili dne 9.11.2010

Zapisovatel : ……………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………
……………………………

Starosta obce :

