Obec Šemnice
Zastupitelstvo obce Šemnice

Zápis

č.1'

ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šemnice
konaného dne 9.listopadu 201CI od 18.00 hodin

Přítomni :Vladislav Tůma

Ing.Vladimír Matějů
MUDr. Vladěna Čapková
Radek Januška
Ing. Petr Vorel
Jana Hlaváčová
MVDr. Kateřina Valnohová (prezenčnílistina pffloha číslo1)

Program: I.Zahájenízasedánízastupitelstva

2.Složeníslibu členůzastupitelstva
3.Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
4.Schválení programu
S.Yolba starosty a místostarosty
ďurčení počtu místostarostů
b/určeníokteré funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
c/určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
d/volba starosty
e/volba místostarosty
6.ZYweni finančníhoa kontrolního výboru
a/určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního qiboru
b/volba předsedy ÍinančnÍhovýboru
c/volba předsedy kontro|ního výboru

T.Diskuse

1'.Zahájení zas

ed

ání zastupitelstva

ZasedéniZastupitelswa obce Šemnice (dále téžjako zastupitelstvo)bylo zahájeno v 18.00 hod. dosavadním

starostou Vladislavem Tůmou (',dále

ako předsedaj ící..).
Před zahájenim zasedátí bylo členůmZastupitelstva obce před.áno osvědčenío zvolení členem
Zastupitelstva obce podle $ 53 ziákona č,.49|l200I Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někten.ých
j

ákonů' v platném zr.tění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedátni bylo řádně svoliáno tak' aby se v souladu s $ 91 odst.l zákonač,,128/2008 Sb., o obcích (obecní ňiznni),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování(lhůta uplynula dne 29.I0.2010, žádný návrh nebyl
podán).InforÍnace podle $ 93 odst. 7 zákonao obcích byla na úřední desce obecního úřadu Šemnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, ato od 1.1 1. do 9.1 1.2010.Současně byla zveřejněna na
,,elektronické úřední desce...

Předsedající schůze déú,ezprezenčnílistiny pfftomných členůzastupitelstva (příloha č.1)konstatovď,
že přítomno je 7 členůzastupitelstva(z celkového počtu 7 všech členůzastupitelstva),takže zasfupitelstvo
je usnášeníschopné($92 odst.3 zěkonao obcích).
2.Složení slibu členy zastupitelsfva
Předsedající v souladu s $ 69 odst.2 zěkonao obcích vyzva| přítomné členy zasfupitelstva ke sloŽení
slibu. Před složenímslibu předseďající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složeníslibu s výhradou mázanásledek zánikmandrítu ($ 55 zrákonaě,49|/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění)'
SloŽení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v $ 69 odst. 2 zákonao obcích..Slibuji
věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmuobce a jejich občanůa řídit se Ústavou azékony Českérepubliky... A jmenovitě vyzvalpřítomné
členy zastupitelstva ke sloŽení slibu pronesením slova ,,slibuji.. a podpisem na připraveném archu(příloha 2)
Žaany člen zastupitelswa neodmítl sloŽit slib ani nesloŽil slib s ýhradou.

3.Určeníověřovatelů zápisu

a zapisovatele

Předsedající navrh] urěit ověřovateli zápisu ing.Petra Vorla a p. Janu Hlaváčovou a zapisovatelem
MVDr.Kateřinu Valnohovou. K návrhu nebyly vzneseny žáďné protináwhy.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Šemnice určuje ověřovateli zápisuing.Petra Vorla a p. Janu
Hlaváčovou a zapisovatelem MVDr. Kateřinu Va|nohovou..
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

4.Schválení programu
Předsedající seznámilpřítomné s návrhem programu v souladu s pozviínkou předanou členůmzastupitelsfua a v souladu s iďormací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Schváleno 7 hlasy.

S.Yolba starosty a místostarosty
a/Určenípočtu místostarostů:
Předsedající navrhl' aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu' Jiné návrhy nebyly vzrreseny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Šemniceschvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

b/Určení'kteréfunkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu $ 71 ziú<ona
o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny'

Náwh usnesení: Zastupitelswo obce v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákonao obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení bvlo schváleno 7 hlasv.

c/Určenízpůsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.V případě tajné volby budou hlasy jed.
notlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, niísledně budou předsedajícím spoěítány a případným členůmzastupitelstva bude umožněno ýsledek sčítánízkontrolovat. Předsedajícívyzva|
členy zasfupitelswa k přednesení návrhů na změnu způsobu hlásovríní'Žaane návrhy nebyly podrány.
Návrh usnesení:Zastupitelswo obce Šemniceschvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasovráním.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

d/Volba starosty
Předsedající vyma| ěleny zastupitelstva k podávaní návrhů na funkci starosý. Člen zastupitelstva ing. Petr
Vorel navrhl zvolit do funkce starosty p.Vladislava Tůmu.Nikdo z ostatních přítomných neměl jiný návrh.
Návrh usnesení:Zastupite|stvo obce Šemnice volí starostou p.Vladis|ava Tůmu.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

eA/olba místostarostv
Předsedající lrywal ěleny zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.Předsedajícíp.Vladislav
Tůma navrhl ing.Vladimíra Matějů. Nikdo z ostatních přítomných neměl jiný návrh.

Náwh usnesení:Zasfupitelstvo obce Šemnice volí místostarostou ing. Vladimíra Matějů.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

6.Zťlrcní finančního a kontrolního výboru
a/Určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního výboru
Předsedající nawhl dle zrákona o obcích, aby zastupitelstvo zŤídi|ofinančnía kontrolní výbor,
přičemžkaždý z nich bude mít tři členy. Jiný náwh podrín nebyl.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Šemnice zšizuje finančnía kontrolní qýbor. oba vybory budou tříělenné.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

b/V.olba předsedy finančníhovýboru.
Předsedající vyzva| členy zasfupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finaněního ýboru. Byla
nawŽeta p.Jana Hlaváčová.Jiný návrh podrín nebyl
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Šemnice volí předsedou finaněního qýboru p'Janu Hlaváěovou.
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

c/Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedajícívyz:la| ěleny zastupitelstva k podávrání návrhů na funkci předsedy kontrolního vyboru.
navržen p.Radek Januška. Jiný návrh podrán nebyl.

Byl

Náwh usnesení: Zastupitelsfuo obce Šemnice volí předsedou kontrolního qýboru p. Radka Janušku.
Usnesení bvlo schváleno 7 hlasv.

Zastupitelstvo konstatovalo,že o dalšíchělenech finančníhoa kontrolního ýboru bude jednat na následujícímzasedání Zastupitelstva.

T.Diskuse

V diskusi zastupitelstva nebyly projednávány

Zasedání zastupitelswa ukoněeno

V Dubině 9.listopadu 2010

zapsa|a

MVDr. K. Valnohová

ověřila Jana Hlaváčová

v

žádné body.

18.43 hod.

z1í-

starosta Vladislav Tůma

ověřil Ing. Petr Vorel

