Zápis č.8/2014
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sobkovice, konaného dne 31.10.2014 v kanceláři
Obec. Úřadu

Zahájení zasedání dne 31.10.2014 v 18 hodin.

Počet přítomných členů: Faltus Josef, Růžičková Lenka, Suchomel Jiří, Krejsa Zdeněk,Richtr Tomáš
Omluveni: 0
Hosté: viz. prezenční listina

Starosta
a. Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle přítomných členů ZO, že zasedání je
usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému zápisu nebyly
vzneseny námitky.
b. Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: Suchomel J., zapisovatele: Růžičková L.
Pro:5, proti 0, zdržel se 0.
Schválení programu jednání ZO:
Starosta přečetl navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.

Složení slibu zastupitelstvem
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba předsedů finanční a kontrolní komise a volba předsedy výboru pro občanské
záležitosti
5. Finanční odměny zastupitelů

Po zahájení schůze J. Suchomelem v 18 hodin a seznámením s programem bylo přikročeno
ke složení volebního slibu novými zastupiteli.
Poté bylo přikročeno k volbě starosty obce, místostarosta J. Suchomel navrhl stávajícího
starostu J. Faltuse.
Pro:5, proti 0, zdržel se 0.

Následně J. Suchomel předal řízení schůze novému starostovi, který přikročil k volbě
místostarosty a navrhl na tuto pozici dva kandidáty: J. Suchomela a L. Růžičkovou.
Pro:5, proti 0, zdržel se 0.
Poté se přikročilo k volbě předsedů finanční komise, kontrolní komise a výboru pro občanské
záležitosti. Starosta navrhl předsedu finanční komise a výboru pro občanské záležitosti: T.
Richtra a předsedu kontrolní komise: Z. Krejsu.
Pro:5, proti 0, zdržel se 0.

Posledním bodem schůze bylo projednání odměn zastupitelů:
Starosta: 12.000,- Kč
Místostarosta: 4.500,- Kč
Předsedové komisí: 1.060,- Kč
Pro:5, proti 0, zdržel se 0.

Diskuse : neproběhla.
Starosta ukončil schůzi v 18.25 hod.

……………………………………………….
Starosta obce Josef Faltus

V Sobkovicích dne 31.10.2014.

USNESENÍ Č. 8/2014

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Sobkovice, konaného dne 31.10.2014
v kanceláři OÚ v Sobkovicích v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:

1. Zvolení starostou obce: Josefa Faltuse
2. Zvolení místostarosty obce: Jiřího Suchomela a Lenky Růžičkové
3. Zvolení předsedů finanční a kontrolní komise a volba předsedy výboru pro občanské
záležitosti: kontrolní komise - Zdeňka Krejsy a finanční komise a výboru pro občanské
záležitosti - Tomáše Richtra
4. Schválení finančních odměn zastupitelů

…………………………………………………

………………………………………..

Starosta obce

Místostarosta obce

V Sobkovicích dne 31.10.2014.

