Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Líšný
31.10. 2014

Přítomni:

Ing. Mikeš, p. Šilhán P., p. Zahradník, sl. Kučerová, p. Šilhán J.,
pí Kinská, Ing. Salaba
Omluveni: Hosté: sl. Pajkrtová, p. Řehák
Návrhová komise: Ing. Mikeš, pí Kinská
Ověřovatelé zápisu: p. Šilhán P., sl. Kučerová

Program :

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
2. Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby
b) volby starosta
c) volba místostarosty
3. Zřízení finančního, kontrolního a sociálního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volby předsedy finančního výboru
c) volby předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy sociálního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
5. Diskuze

Schůzi zahájil starosta obce v 18.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
Zastupitelstvo přednesený program schválilo.
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli určeni Pavel Šilhán a Milena Kučerová
ad 2) Volba starosty a místostarosty
ad a) Návrh starosty na veřejné hlasování nebyl přijat (3:4). Zastupitelstvo na návrh p.
Zahradníka schválilo (4:3) tajnou volbu starosty a místostarosty.
ad b) Návrhy na starostu:
Pavel Šilhán – k možnosti uvolnění se vyjádří až po případném volebním vítězství
Ing. Jiří Mikeš – pokračování ve funkci za stejných podmínek – jako uvolněný
Odevzdáno bylo 7 platných hlasovacích lístků a starostou obce byl zvolen Ing. Mikeš (4:3).
ad c) Návrhy na místostarostu:
Pavel Šilhán
Hana Kinská
Odevzdáno bylo 7 platných hlasovacích lístků a místostarostou obce byl zvolen Pavel Šilhán
(4:3).
Změna ve funkci místostarosty je platná k 1.11. 2014

ad 3) Zřízení finančního, kontrolního a sociálního výboru
ad a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo určilo počet členů výboru na 3 (minimální zákonný počet). U sociálního
výboru bude počet upřesněn později.
b) volby předsedy finančního výboru
Volba byla prováděna veřejně. Předsedou finančního výboru byl zvolen Jiří Zahradník.
c) volby předsedy kontrolního výboru
Volba byla prováděna veřejně. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Jaroslav Salaba.
d) volba předsedy sociálního výboru
Volba byla prováděna veřejně. Předsedkyní sociálního výboru byla zvolena Milena Kučerová.
ad 4) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
7.000,- Kč
Neuvolněný místostarosta
Předseda výboru zastupitelstva
1.060,- Kč
Členové zastupitelstva
450,- Kč
Stanovováno bylo podle platné tabulky odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
(příloha č.1 k nařízení vlády č. 37/2003).
ad 5) Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Schůzi ukončil starosta obce v 19.00 hodin.
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ad 2) Volba starosty a místostarosty
ad a) způsob volby
č.u. 001-14
ZO schvaluje tajnou volbu starosty a místostarosty
ad b) volba starosty
č.u. 002-14
volí starostou Ing. Jiřího Mikeše
ad c) volba místostarosty
č.u. 003-14
ZO volí místostarostou Pavla Šilhána
ad 3) Zřízení finančního, kontrolního a sociálního výboru
ad a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
č.u. 004-14
ZO určuje počet členů výboru na 3
ad b ) volby předsedy finančního výboru
č.u. 005-14
ZO volí předsedou finančního výboru Jiřího Zahradníka.
ad c) volby předsedy kontrolního výboru
č.u. 006-14
ZO volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava Salabu
č.u. 007-14
ad d) volba předsedy sociálního výboru
ZO volí předsedkyní sociálního výboru Milenu Kučerovou.
ad 4) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
č.u. 008-14
Neuvolněný místostarosta. Odměna 7.000,- Kč
Předseda výboru zastupitelstva. Odměna 1.060,- Kč
Členové zastupitelstva. Odměna 450,- Kč
Zapsala:

Hana Kinská
Návrhová komise:

Ing. Jiří Mikeš
starosta

Hana Kinská
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Šilhán

Milena Kučerová

