OBEC HORNÍ LIBCHAVA
ZÁPIS
z veřejného ustanovujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 10.11.2014 od 17 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomno sedm členů nově zvoleného zastupitelstva jednání je tedy usnášení schopné.
Presenční listina přiložena.
Zasedání řídil dosavadní starosta obce p. Pavel Černý. Zkonstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno, oznámení o konání bylo vyvěšeno a určil zapisovatele p. Pokutovou a
ověřovatele zápisu p. Kresáče a p. Scharfa.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Složení slibu členů zastupitelstva obce
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva
Určení způsobu volby starosty a místostarosty (veřejně nebo tajně)
Volby starosty
Volby místostarosty
Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů
Volby předsedy finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru

Program byl schválen zastupitelstvem.

pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 1) Předsedající v souladu s § 69 odst. O obcích přečetl slib a vyzval členy zastupitelstva
k jeho složení pronesením slova „slibuji“ . Všichni nově zvolení zastupitelé slib složili a
potvrdili svým podpisem. Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib, ani nesložil slib
s výhradou.

ad 2) návrh na dlouhodobě uvolněného starostu a místostarostu podal p. Pavel Černý a návrh
na dlouhodobě uvolněného jednoho člena zastupitelstva a to starostu podal p. Jaroslav Scharf
Zastupitelstvo zvolilo dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva a to starostu a
místostarostu.
pro 4
proti 3 zdržel se 0

ad 3) zastupitelstvo určilo veřejnou volbu starosty a místostarosty
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 4) návrh na starostu pana Pavla Černého podala p. Pokutová a na starostku paní Mgr. Evu
Stehlíkovou podal p. Scharf
Zastupitelstvo zvolilo starostou obce p. Pavla Černého
pro 4

proti 3

zdržel se 0

ad 5) návrh na místostarostku paní Ilonu Pokutovou podal p. Pavel Černý a návrh na
místostarostku paní Mgr. Evu Stehlíkovou podal p. Scharf
Zastupitelstvo zvolilo místostarostkou obce paní Ilonu Pokutovou
.
pro 4

proti 3

zdržel se 0

ad 6) zastupitelstvo stanovilo výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva,
předsedy a člena finančního a kontrolního výboru ve výši 0,-- Kč měsíčně
pro 7

proti 0

zdržel se 0

ad 7) návrh na zřízení tříčlenného finančního a kontrolního výboru podal p. Černý a návrh na
pětičlenný finanční a kontrolní výbor podala p. Stehlíková
zastupitelstvo zřizuje tříčlenný finanční a kontrolní výbor
pro 4

proti 3

zdržel se 0

ad 8) návrh na předsedu finančního výboru p. Ing. Kunsta podal p. Černý a návrh p. Scharfa
podala p. Stehlíková
zastupitelstvo zvolilo jako předsedu finančního výboru p. Ing. Jiřího Kunsta
pro 4

proti 3

zdržel se 0

ad 9) návrh na předsedu kontrolního výboru p. Scharfa podal p. Ćerný
zastupitelstvo zvolilo jako předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Scharfa
pro 7
Obecní záležitosti:

proti 0

zdržel se 0

- p. Mgr. Stehlíková požádala o termíny konání veřejného zasedání zastupitelstva na
kalendářní rok 2015 a dále požádala o vyčíslení finanční úspory za nevyplacené odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, předsedy a člena finančního a kontrolního
výboru a sdělení na co budou finanční prostředky použity
-p. Mgr. Stehlíková se dotazovala na termín veřejného projednání nového územního plánu
Obce Horní Libchava a p. starosta odpověděl, že termín k dnešnímu dni není znám, proběhlo
jednání s dotčenými orgány , které mají možnost do 30dnů uplatnit své námitky a připomínky

Ověřovatele zápisu: p. Kresáč Miroslav
p. Scharf Jaroslav

…………………………………
Ilona Pokutová
místostarostka obce

……………………………
…………………………….

………………………………..
Pavel Černý
starosta obce

