Z á p i s
ze zahajovací schůze obecního zastupitelstva dne 28.11.1994
Přítomni: p. Čada, Černý, MUDr. Gutová, Grimm, Mleziva, ing. Suchý,
Šmejkal, Vavroň, Vild
Dále přítomno 78 občanů.
Schůzi zahájil nejstarší člen nového obecního zastupitelstva pan
Karel Šmejkal. Přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany.
Navrhl následující program:
1) Zprava o výsledku voleb – přednese předseda volební komise
ing. Tichota
2) Složení slibu členů obecního zastupitelstva
3) Organizační věci před volbami starosty a ostatních funkcí
4) Volba starosty
5) Volba zástupce starosty, předsedů finanční a kontrolní komise
6) Diskuse
7) Usnesení
K navrženému programu nikdo neměl připomínky a byl schválen 9
hlasy. Ověřovatelem zápisu byli navrženi pan Mleziva a ing. Suchý.
Při hlasování schválen 7x.
Do návrhové komise navržena MUDr. Gutová a pan Vild. Připomínky
nebyly, schváleno 7x.
1/
Na dotazy občanů vysvětlil pořadí při volbách ing. Tichota. Na
dotaz pana Dongresa odpověděl pan Kofroň, že kandidátku „DOHODA“
sestavila paní Dezortová a kandidátku SNK č. 1 a 2 sestavil sám.
Pořadí určil dle vlastní úvahy.
2/
Pan Šmejkal přečetl text slibu členů obecního zastupitelstva.
Členové složili slib podáním ruky panu Šmejkalovi a podepsali
složení slibu. Pan Šmejkal složil slib do rukou pana Čady.
3/
Volba starosty bude provedena tajným způsobem. Pan Vild navrhl
vykonávat funkci starosty jako neuvolněný starosta při zaměstnání.
Pan Mleziva podal návrh na výkon funkce uvolněného člena a proti
návrh byl při hlasování schválen 5 členy.
4/
Pan Černý navrhl jako kandidáta na starostu pana Vilda. MUDr.
Gutová podala návrh na ing. Suchého. Rozdány volební lístky se
jmény všech devíti členů. Volba provedena ve vedlejší místnosti
zaškrtnutím jména kandidáta. Pan Šmejkal otevřel urnu a zjistil, že
pro ing. Suchého hlasovalo 5 členů, pro pana Vilda 4 členové. Další
řízení schůze převzal starosta.

5/
Pan Černý navrhl za kandidáta pana Vilda, aby byl zástupce
z kandidátky „DOHODA“, když starosta je z SNK 1 a 2. Pan Grimm
navrhl pana Čadu. MUDr. Gutová navrhla pana Mlezivu. Při tajné
volbě obdržel pan Mleziva 5 hlasů a pan Vild 4 hlasy. Starosta
navrhl volbu předsedy finanční a kontrolní komise hlasováním.
Za předsedu finanční komise navržen pan Čada - nesouhlasí, pan
Vavroň - nesouhlasí, pan Šmejkal – nesouhlasí, pan Vild –
nesouhlasí. Pan Grimm souhlasil. Při hlasování obdržel 8 hlasů.
Za předsedu kontrolní komise navržen pan Šmejkal – nesouhlasil, pan
Vild souhlasil. Při hlasování obdržel 7 hlasů a 1 proti.
6/
Diskuse – protože nikdo neměl připomínky, byla uzavřena.
7/
Usnesení – po projednání mezi členy přednesl pan Vild návrh:
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje platnost voleb
2) Zvoleni byli starosta obce ing. Petr Suchý, zástupcem starosty
pan Mleziva Pavel.
Předseda finanční komise pan Grimm Luboš
Předseda kontrolní komise pan Vild Miroslav
Obecní zastupitelstvo souhlasí pouze s výkonem funkce starosty
jako uvolněného člena. Ostatní členové plní funkce při svém
zaměstnání.
3) Obecní zastupitelstvo stanoví plat starosty ve středu platného
rozpětí vyhlášky pro obce od 1000 do 3000 obyvatel a měsíčně
výplatu 50% odměny k platu. Předsedům komisí v horní hranici
vyhlášky tj. 200,- Kč měsíčně. Pro zástupce starosty bude
stanovena odměna dle rozsahu vykonávané funkce dodatečně.
4) Ukládá:
a) Převzít funkci starosty v nejkratším možném termínu,
nejpozději do konce roku 1994.
b) Dokončit inventury majetku do konce roku 1994.
c) Připravit program pracovní porady obecního zastupitelstva
na den 12. prosince 1994 v 19 hodin.
Schváleno všemi členy.
Pan Vild poděkoval občanům za projevenou důvěru při volbách
„DOHODY“ a slíbil, že se budou snažit dobře pracovat.
Starosta poděkoval dřívějšímu zastupitelstvu za čtyřletou činnost.
Zapsala: Luhanová
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Mleziva
ing. Petr Suchý

