Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Libňatov,
které se konalo dne 6. 11. 2006
od 19.00 hodin v kulturním domě
Přítomni:
Mgr. Balcar Jan, Ph.D., Jindrová Milena, Pich Jaroslav, Pichová Marie,
Teichman Ivo, Teichman Josef, Tomeš Jaroslav, Zelinková Jana

Omluven:

Antoš Roman

Program:

1/ Ověření výsledků voleb.
2/ Volba návrhové komise na usnesení.
3/ Volba ověřovatelů zápisu.
4/ Složení slibu zastupitelů.
5/ Volba starosty.
6/ Volba místostarosty.
7/ Zřízení výborů a komisí.
8/ Schválení jednacího řádu.

Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva obce byla řádně a včas svolána. Prezencí bylo zjištěno,
že je přítomna většina členů zastupitelstva. Prezenční listina je přiložena k originálu tohoto zápisu na OÚ v
Libňatově.
Vedením schůze byl pověřen pan Josef Teichman.

ad 1) Do komise pro kontrolu výsledků voleb byli navrženi a schváleni p. Zelinková Jana, Pichová
Marie a Vít Zdeněk.
Zapisovatelka okrskové volební komise jim předložila veškerou dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstva
obce, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, proto výsledky voleb
schvaluje.
ad 2) Návrhová komise na usnesení:

Teichman Ivo
Mgr. Balcar Jan, Ph.D.(všichni pro)

ad 3) Ověřovatelé zapisu:

Jindrová Milena
Tomeš Jaroslav (všichni pro)

Zápisem pověřena:

Šévlová Stanislava

ad 4/ Předsedající zasedání, pan Josef Teichman, přednesl znění slibu členů zastupitelstva. Jednotliví
členové postupně složili slib, který potvrdili svým podpisem. Podepsaný slib je přiložen k originálu tohoto
zápisu na OÚ v Libňatově.

ad 5/ Zastupitelstvo obce schválilo tajnou volbu starosty i místostarosty. Pro zvolení do funkce je nutné,
aby člen získal nadpoloviční většinu hlasů, tj. nejméně 5.

Starostou obce byl zvolen pan Jaroslav Tomeš, který získal 7 hlasů. 1 hlas získal pan Teichman Josef.
Tímto okamžikem se nový starosta obce ujal vedení schůze. Nejprve do jeho rukou složil slib pan Josef
Teichman.

6/ Volba místostarosty proběhla dle stejných pravidel.
Místostarostou obce se stává pan Jaroslav Pich, který získal 6 hlasů. Paní Milena Jindrová získala 2 hlasy.

7/ Zastupitelstvo schvaluje složení následujících výborů a komisí:

Finanční výbor ve složení:

předseda:
členové:

Zelinková Jana
Jindrová Milena
Králíková Dana

Kontrolní výbor ve složení:

předseda:
členové:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D.
Zelinková Jana
Pich Jaroslav

Stavební komisi ve složení:

předseda:
členové:

Teichman Josef
Teichman Ivo
Vít Martin

Kulturní komisi ve složení:

předseda:
členové:

Pichová Marie
Antoš Roman
Pichová Iva

ad 8/ Zastupitelstvo schvaluje dosavadní jednací řád, kterým se řídilo zastupitelstvo od roku 2002. K
jeho znění nebyly žádné připomínky. Jednací řád je nedílnou součástí tohoto zápisu.

ad 9/ Odměny zastupitelům za listopad budou vyplaceny ve stejné výši, jako dosavadnímu
zastupitelstvu, případné změny budou projednány na příštím zasedání.

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se
konalo dne 6. 11.2006 od 19.00 hodin v kulturním domě.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Výsledky voleb do zastupitelstva obce, konané 20. a 21. 10. 2006 /všichni pro/.
2/ Do

funkce starosty obce p. Jaroslava Tomeše, bytem Libňatov 90 .

3/ Do

funkce místostarosty obce p. Jaroslava Picha, bytem Libňatov 187.

4/ Finanční výbor ve složení:

předseda:
členové:

Zelinková Jana
Jindrová Milena
Králíková Dana /všichni pro/

5/ Kontrolní výbor ve složení:

předseda:
členové:

Mgr. Balcar Jan, Ph.D.
Zelinková Jana
Pich Jaroslav

/všichni pro/

Teichman Josef
Teichman Ivo
Vít Martin

/všichni pro/

Pichová Marie
Antoš Roman
Pichová Iva

/všichni pro/

6/ Stavební komisi ve složení:

7/ Kulturní komisi ve složení:

předseda:
členové:

předseda:
členové:

8/ Jednací řád zastupitelstva obce. /všichni pro/.
9/ Dosavadní výši odměn - za měsíc listopad /všichni pro/.
Usnesení z ustavujícího zasedání bylo jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena v 19.45 hodin
Zapsala: Šévlová Stanislava ..................................

...........................................................
Jaroslav Pich, místostarosta
Ověřovatelé zápisu:

......................................................
Jaroslav Tomeš, starosta

Jindrová Milena .......................................
Tomeš Jaroslav ........................................

