
ZÁPIS
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne
13.11.2010.

Slavnostní zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Zlaté Olešnici
pí.Věrou Hovorkovou. Přítomno bylo 11 členů zastupitelstva.

Program jednání ustavujícího zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Složení slibu členů Zastupitelstva obce
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Schválení programu ustavujícího zasedání
6. Určení počtu uvolněných a neuvolněných zastupitelů
7. Volby starosty a místostarosty

- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba návrhové a volební komise
- volba starosty
- volba rnístostarosty

8. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů
9. Organizační záležitosti
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí.Věra Hovorková podle zákona o obcích
č.l'28/2000 Sb.,v platném znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na úředních deskách
a na internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášení schopné.

11 pro

2. Složení slibu členů Zastupitelstva obce
Podepsalo všech 11 členů

3. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena Mgr. Kubíková
Ověřovatelé zápisu: Hana Vedralová

Jaroslav Martinec
11 pro

4. Určení počtu uvolněných a neuvolněných zastupitelů

1 starosta - uvolněná funkce
1 mí sto staro sta - neuvolněná funkce

11 pro
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5. Volba starosty a místostarosty
Určení způsobu volby - tajná
Volba návrhové komise - p. Nosek - předseda

p. Žanta
p. Holina

6 pro,5 proti

11 pro

Volba volební komise - pí. Josífková - předseda
pí. Kubíková
pí. Žantová 11 pro

Volba starosty - kandidát na starostu p. Jiří Černý 9 pro, 2 proti
Poděkování p. Jiřího Černého odstupující starostce pí.Věře Hovorkové a předání květin
Poděkování zvoleného starosty za podporu a převzetí vedení zasedání.

Volba místostarosty - kandidáti - p. Jaroslav Martinec
pí. Jana Jelečková

Pan Jaroslav Martinec
Paní Jana Jelečková
Místostarostou obce se stala paní Jana Jelečková
Poděkovala za zvolení.

3pro, 1 se zdržel
7 pro

6. Volba finančního výboru
Navržena pí. Hana Žantová - námitka, navrhuje p. Jaroslava Martince
Hlasování pro Jaroslava Martince 10pro, 1 se zdržel
Volba kontrolního výboru
Navržen p. Holina - námitka, navrhuje pí.Vedralovou

~ Hlasování pro pí. Vedralovou 10pro, 1 se zdržel
Volba počtu členů výborů - návrh 3 členové 11 pro
Odloženo na příští zastupitelstvo - složení výboru

7. Organizační záležitosti
Příští zasedání Zastupitelstva obce bude 22.1l.2010 od 18,00 hod. 11 pro

8. Diskuze
poděkování pí. Bodové za spolupráci zastupitelstva
pí. Benešová - pozvání občanů na veřejná zasedání zastupitelstva

9. Schválení usnesení
- byl přednesen návrh usnesení a nebyly žádné připomínky
Usnesení bylo přijato. 11 pro

10. Závěr
Starosta obce poděkoval všem za účast a v 17,50 hod ukončil veřejné zasedání
Zastupitelstva.
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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného 13.11.2010

L
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice na svém ustavujícím zasedání v souladu s §91, odst. 1,
Zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Konstatuje:
že z 11 členů Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice složilo slib (v souladu s ustanovením §69,
odst.2, zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

celkem 11 členů

II.
Zastupitelstvo obce
U r č u j e (v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., §84, odst.2 písm.n) zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů)

- počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva obce (starosta) 1
- počet neuvolněných členů (místostarosta) 1

Vol í (v souladu s §84,odst.2písm.o) zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Starostu obce p. Jiřího Černého, 468 47 Zlatá Olešnice 188
.Místostarostku pí. Janu Jelečkovou, 468 47 Zlatá Olešnice 242

Z ř iz u jev souladu s §84, odst.2, písmo o) zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. ..

- ltontrolní výbor - 3 členové (předseda pí. Hana Vedralová)
- finanční výbor - 3 členové (předseda p. Jaroslav Martinec)

U k I á d á s t a r o s t o v i:
- svolat 2. zasedání ZO Zlatá Olešnice na 22.11.2010 v 18,00 hodin.
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Ve Zlaté Olešnici 15.11.2010


