Zápis
ze 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čechtín
konané v pátek 31. října 2014 v 19.00 hodin
v kanceláři obecního úřadu
Zapisovatel: Brabcová Ivana
Návrhová komise: Mucha Martin, Sláma Pavel
Ověřovatelé zápisu: Brabcová Miluše, Fialová Erika
Přítomni: 9 členů ZO (100% účast), 7 hostů - viz prezenční listina
Program:
1.

volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise a volební
komise

2.
3.
4.
5.
6.
7.

slib členů nového zastupitelstva
volba starosty obce
volba místostarosty obce
projev starosty obce
odměny členů ZO
diskuse

1. Stávající starostka obce Marie Horká přivítala nové členy zastupitelstva obce
a přítomné občany. Byla zvolena zapisovatelka, návrhová komise a ověřovatelé
zápisu. Byla navržena veřejná volba starosty a místostarosty obce.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schválilo veřejnou volbou starosty a místostarosty obce.
2. Zapisovatelka Brabcová Ivana přečetla slib členů zastupitelstva obce:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky".
Každý člen zastupitelstva obce potvrdil slib slovem "slibuji" a složení slibu
podepsal.
3. Marie Horká navrhuje, aby starostou obce byl zvolen Mgr. Zdeněk Michal,
protože získal nejvíce hlasů ve volbách.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schválilo, aby funkci neuvolněného starosty obce vykonával
Mgr. Zdeněk Michal.
4. Místostarostou obce je navržen Josef Novotný - získal druhý nejvyšší počet
hlasů ve volbách.
Hlasování: PRO návrh: 9

PROTI návrhu: 0

ZO schválilo, aby funkci neuvolněného místostarosty obce vykonával
Josef Novotný.
5. Následně dosavadní starostka Marie Horká poblahopřála nastupujícímu
starostovi obce ke schválení do funkce a předala mu slovo. Nový starosta obce
poděkoval ostatním členům ZO i občanům za důvěru a sdělil, že svoje plány
uvede až po seznámení s chodem obce.
6. Byly projednány odměny členů ZO. Starosta obce navrhuje, aby zůstaly ve
stávající výši. Odměny budou členům ZO vypláceny od 1. 11. 2014.
Hlasování: PRO návrh: 9
ZO schválilo odměny členům ZO ve stávající výši.

PROTI návrhu: 0

7. Diskuse
- stávající vedení obce předá funkci novému vedení obce
- na příštím zasedání ZO budou zvoleni předsedové a členi kontrolního a
finančního výboru
- členi ZO se seznámí s jednacím řádem ZO - na příštím zasedání ZO bude
projednán
- 1. pracovní schůzka nového ZO se uskuteční v pondělí 10. 11. v 18.00 hod.
ZO bere tyto zprávy na vědomí.

Zápis ověřili:

Brabcová Miluše:
Fialová Erika:

………………………….
starostka obce

….……………………….
místostarosta obce

