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ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 2/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA KONÁ~NÉHO DNE 25.4.2018- USTAVUJÍCÍ

ZASEDÁNÍ PO NOVÝCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA
1) Zahájení
zasedání.

člen zastupitelstva pověřený výkonem pravomoci starosty F. Doležal zahájil v 17 hodin veřejné

-

Pan F. Doležal konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s * 91 odst. 1 zk. 128/2000 Sb., o obcích. Koná
se do 15 dnů ode dne uplynutí pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace o svolání veřejného
zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 16.4.2018. Zároveň bylo zveřejněno na elektronické úřední desce od
16.4. 2018. Pan F. Doležal (dále jen předsedající) dle prezenční listiny (příloha č. 1) konstatoval, žeje přítomno všech
7 členů nově zvoleného zastupitelstva, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku navrhl D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhl M. Khan a J. Pošívala

Usnesení č. 3/2018: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku D. Matějčkovou.
Pro:

7

Proti:

O

Zdržel se:

O

Usnesení č. 4/2018: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu M. Khan a J. Pošívala
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva, s
informací zveřejněnou na úřední a elektronické úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.
1) Zahájení určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
-

2) Schválení programu
3) Složení slibu
4) Určen/způsobu volby starosty a místostarosty
5) Volba starosty
6) Volba místostarosty
7) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
8) Volba předsedy finančního výboru
9) Volba předsedy kontrolního výboru
.10) Volba členů finančního výboru
11) Volba členů kontrolního výboru
Usnesení č. 5/2018: ZO Písková Lhota schvaluje zveřejněný program veřejného zasedání.
Pro:

7

Proti:

O

Zdržel se:

O

3) Složení slibu zastupitelstva
Předsedající v souladu s ~ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za

následek zánik mandátu )~55 zk. Č. 49 1/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v
platném znění).
Předsedající přečetl slib ajmenovitě vyzval přítomné Členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova “‘slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Zádný Člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
4) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty a místostarosty může proběhnout veřejně hlasováním
volba starosty a místostarosty může proběhnout tajně. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající se otázal, zda volba má proběhnout veřejně.. .zastupitelé se shodli na veřejném hlasování
-

Usnesení č. 6/2018: ZO Písková Lhota schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty hlasováním
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O

5) Volba starosty
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh : paní Alena Rosenbergová
Usnesení č. 7/2018: ZO Písková Lhota schvaluje starostkou paní Alenu Rosenbergovou
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
2
Po zvolení starostky převzala starostka vedení zasedání (dále jen předsedající)
6) Volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh : paní Iva Safránková
Usnesení č. 8/2018: ZO Písková Lhota schvaluje místostarostou paní Ivu Šafrénkovou.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
1
7) Určení počtu Členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. ZO určuje počet Členů
výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Cleny výboru mohou být
členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou může být jen člen zastupitelstva. Cleny kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu.
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů.
Byl podán tento návrh: výbory by měly být tříčlenné
Usnesení č. 9/2018: ZO Písková Lhota zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
8) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala Členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Renata Fialová
Usnesení č. 10/ 2018: ZO Písková Lhota volí předsedou finančního výboru paní Renatu Fialovou.
Pro:
6
Proti: 1
Zdržel se:
O
9) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

Byl podán následující návrh: paní Monika Němečková
Usnesení Č. 11/2018: ZO Písková Lhota volí předsedou kontrolního výboru paní Moniku Němečkovou.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
1
10) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Tereza Nováková, paní Monika Adamová
Usnesení Č. 12/ 2018: ZO Písková Lhota volí členy finančního výboru paní Terezu Novákovou a paní Moniku
Adamovou.
Pro:
6
Proti: 1
Zdržel se:
O
11) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Naděžda Pekárková a paní Jana Kovaříková
Usnesení Č. 13/ 2018: ZO Písková Lhota volí členy kontrolního výboru paní Naděždu Pekárkovou a paní Janu
Pekárkovou.
Pro:
6
Proti: 1
Zdržel se:
O
Nová paní starostka po svém zvolení poděkovala voličum a občanům za účast na VZ. Uvedla, že funkci chce
vykonávat jako neuvolněná starostka.
Proto byl podán návrh doplnit program o bod 12) Určení výkonu funkce starostky jako neuvolněná funkce
Usnesení č. 14/2018: ZO Písková Lhota souhlasí se zařazením dalšího bodu programu určení výkonu funkce
starostky jako neuvolněná funkce
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
—

Usnesení č. 15/ 2018: ZO Písková Lhota po projednání schvaluje, že funkce starostky obce bude neuvolněná.
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
Dotaz: Jaké bude mít toto zastupitelstvo, které má před sebou pouze krátké funkční období, pravomoce?
Odpověd‘: Uplně stejné jako ZO zvolené na celé funkční období.
Paní starostka nebude přítomna v úřední den pondělí, paní Matějčková v době její nepřítomnosti vše zaznamená a
předá paní starostce.
Zapsala: D. Matějčková
Ověřovate é zápisu: M. Khan, J. Pošíval

