ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 23.11.1998
Přítomni: p. Ing. Suchý, p. Vild, pí. Černá, p. Černý V., p. Černý M., pí. MUDr. Gutová, p. Sokol, p. Vondrášek, p.
Fiala, pí. Kaprasová, p. Ing. Tichota

Navržený program:

1) Zpráva o výsledcích komunálních voleb
2) Volba starosty-ky obce
3) Volba zástupce starosty-ky
4) Diskuse
5) Usnesení a závěr

Navržený program byl schválený bez připomínek.
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý, p. Vild
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Sokol, p. Ing. Tichota
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

1. Zpráva o výsledcích komunálních voleb
Zprávu přednesla pí. Holubová - předsedkyně VK
Členové OZ složili slib do rukou předsedajícího p. Fialy.

2. Volba starosty-ky obce
Do volební komise byli zvoleni pí. Kaprasová a p. Sokol
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že volba bude tajná.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že výkon funkce starosty bude uvolněný.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že plat starosty obce bude dle nařízení vlády č. 20/1997 Sb., kterým se měnilo a
doplnilo nařízení vlády č. 262/1994 Sb..
Tajnou volbou byla zvolena starostkou obce pí. Františka Černá
7 hlasů - p. Černá
4 hlasy - p.Ing. Suchý

3. Volba zástupce starosty-ky
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že volba bude tajná.
Tajnou volbou byl zvolený ve druhém kole p. Miroslav Vild.
Hlasování v prním kole:
5 hlasů - p. Vild
1 hlas - p. Ing. Tichota

1 hlas - p. Sokol
2 hlasy - p. Ing. Suchý
1 hlas - p. MUDr. Gutová
Jeden člen se zdržel hlasování.
Do druhého kola postoupil p. Vild Miroslav a p. Ing. Suchý Petr.
Hlasování v druhém kole:
8 hlasů - p. Vild
3 hlasy - p.Ing. Suchý

4. Diskuse
Pí. Kalousová - poděkovala předchozímu zastupitelstvu za spolupráci v minulém období.
Pí. Jarošíková - poděkovala předchozímu zastupitelstvu za spolupráci v minulém období.
Pí. Kořánová - poděkovala předchozímu zastupitelstvu za spolupráci v minulém období.
P. Ing. Suchý - poděkoval voličům za podporu ve volbách a občanům za spolupráci v minulém období.
Pí. Černá - popřála novému zastupitelstvu hodně úspěchů do další činnosti a poděkovala Ing. Suchému za
předchozí činnost v obci.

5. Usnesení
Návrh na usnesení přednesl p. Miroslav Vild.
1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje zprávu předsedkyně volební komise o výsledcích
komunálních voleb v obci Holoubkov.
2) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) volbu starostky obce pí. Františky Černé
b) plat starostky obce dle nařízení vlády č. 20/1997 Sb., kterým se měnilo a doplnilo nařízení vlády č.
262/1994 Sb.
c) výkon funkce starostky jako uvolněný
d) volbu zástupce starostky obce p. Miroslava Vilda
3) Obecní zastupitelstvo ukládá starostce obce:
a) svolat do 7 dnů veřejné zasedání obecního zastupitelstva na kterém bude přednesen plán práce na
měsíc prosinec 1998.
b) pokračovat v jednání s KOVOSVITem a. s. ve věci uzavření smlouvy o čištění odpadních vod
c) pokračovat v jednání s REVOSem s. r. o. Rokycany uzavření dodatku k smlouvě o správě kanalizace,
který bude obsahovat ujednání o výši platbě stočného v roce 1999
d) pokračovat v jednání se zastupitelstvem obce Medový Újezd ve věci vytvoření sdružení pro výstavbu
vodovodního přivaděče do obce Holoubkov a úpravny vody v Medovém Újezdu.

5. Závěr
Starostka obce ukončila ustavující veřejné zasedání a poděkovala spoluobčanům za účast.
Zapsala: pí. Františka Černá
23.11.1998

Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Tichota
p. Sokol

