[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 10/2014
z ustavující schůze Zastupitelstva obce Přívrat
konané dne 1.11.2014 od 19:00 hod. na sale hospody U Coufalů
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Josef Štika, Jaroslav Vencl, Pavlína Nováková,
Petr Štangler, Jan Doleček, Jan Kaplan, Jarmila Šilarová, Ing. Vladimír
Kolář
Dále bylo přítomno 64 občanů obce Přívrat.
Zapisovatelka: Eva Podhajská

1) Zahájení
Z pověření nově zvoleného Zastupitelstva obce Přívrat schůzi zahájil a
řídil ji pan Jaroslav Vencl. Nejprve přivítal zastupitele a přítomnou
veřejnost a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno dle § 91 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do 15ti dnů od možnosti podání
návrhu soudu na neplatnost voleb (návrh nebyl podán).

2) Schválení navrženého programu jednání ZO:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba mandátové a volební komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Složení slibu nově zvolených zastupitelů
7. Volba orgánů obce – starosty a místostarosty
8. Zpráva zastupitelstva o činnosti za rok 2014 a záměrech na další období
9. Diskuse
10. Závěr
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
ZO schvaluje program jednání 9 hlasy.

3) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Řídící schůze má z výše uvedeného zákona pravomoc jmenovat zapisovatele
a ověřovatele zápisu a navrhovat složení komisí
a) Zapisovatelkou jednání jmenoval Evu Podhajskou
b) Ověřovateli zápisu jmenoval Josefa Štiku a Jana Dolečka
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4) Volba komisí
a) navrhl mandátovou komisi ve složení: předseda – Jarmila Šilarová,
členové – Pavlína Nováková a Ing. Jan Stránský
pro/ proti/ zdržel se
9/0/0
ZO schvaluje mandátovou komisi 9 hlasy
b) Navrhl volební komisi ve složení: předseda – Petr Štangler, členové – Jan
Kaplan a Jaroslav Vencl
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
ZO schvaluje volení komisi 9 hlasy

5) Zpráva mandátové komise
Předsedkyně mandátová komise konstatovala, že platnost voleb a platnost
mandátů nových zastupitelů je v pořádku dle Osvědčení o zvolení
zastupitelem obce Přívrat vydaném MěÚ Česká Třebová. Přítomno je všech
9 zastupitelů tj. 100% a schůze je usnášeníschopná.

6) Složení slibu nově zvolených zastupitelů
Řídící schůze přečetl plné znění slibu zastupitelů a nově zvolení zastupitelé
složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod slib do rukou nejstarší
členky zastupitelstva paní Jarmily Šilarová, a ta složila slib do rukou řídícího
schůze.
Žádný ze zastupitelů neodmítl slib podepsat.

7) Volba orgánů obce
V organizačním řádu obce Přívrat jsou jako orgány obce stanoveny dvě
funkce – starosta a jeden místostarosta, obě jako neuvolněné.
Ve volebním řádu je pro tento akt stanovena tajná volba, zeptal se
zastupitelů zda má někdo připomínky nebo jiný návrh, protože připomínky
nebyly, vysvětlit způsob tajné volby a požádal volební komisi, aby se ujala
své práce.
a) Volba starosty
Starostou obce byl zvolen pan Ing. Jan Stránský, bytem Přívrat 129
Pro/proti/zdržel se 8/0/1
ZO schválilo volbu starosty 8 hlasy.
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Na dotaz zda funkci přijímá, odpověděl „přijímám“.
b) Volba místostarosty
Místostarostkou obce byla zvolena paní Pavlína Nováková, Přívrat 117
Pro/proti/zdržel se 7/1/1
ZO schválilo volbu místostarosty 7 hlasy.
Na dotaz zda funkci přijímá, odpověděla „přijímám“.
Řídící schůze poblahopřál starostovi i místostarostce ke zvolení a předal
řízení schůze nově zvolenému starostovi.

8) Nově zvolený starosta poděkoval panu Venclovi za dosavadní řízení schůze,
minulému zastupitelstvu za práci pro obec a občanům za hojnou účast v
komunálních volbách.
Starosta zhodnotil uplynulé volební období a seznámil občany s plány na
příští rok a další období. Pozval občany na akce pořádané do konce roku a
ukončil schůzi.

Příští schůze Zastupitelstva obce bude 28.11.2014.

Zapsala: Eva Podhajská
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jan Doleček

