Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
8
Datum : 14.11.2006

Zápis :Zápis ze zasedání ZO Přezletice ze dne 7.11.2006
Program: 1. Zahájení
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce
3. Volba starosty a místostarosty
4. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
5. Výběr dalších komisí potřebných pro zkvalitnění života v obci
6. Majetkoprávní a organizační záležitosti
7. Diskuse, podněty, návrhy
8. Závěr
Přítomni: R.Novorný, E.Fialová, O.Hanzlíková, I.Řachová, Ing.T.Panýrová, Ing.V.Vrecionová, Ing.L.Červínová

Bod 1:
Podle doporučení zákona o obcích má řídit ustavující zasedání senior zvoleného zastupitelstva, ten však pověřil
vedením p.R.Novotného.
Zapisovatelem zasedání byla pověřena Ing.Červínová a ověřovatelem zápisu byla zvolena p.E.Fialová.
Hlasování pro 7, proti 0, zdrželo se 0.

Bod 2:
Předsedající zasedání čte zákonem předepsaný slib a všichni členové zastupitelstva stvrzují slovem SLIBUJI.
(viz Příloha). Předsedající skládá slib seniorovi zastupitelstva.

Bod 3:
Návrh na starostu obce: Ing.Veronika Vrecionová
Hlasování : pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Starostou obce byla jednohlasně zvolena Ing.V.Vrecionová.
Návrh na místostarostu obce: p.Rudolf Novotný.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Místostarostou obce byl jednohlasně zvolen p.R.Novotný.
Předsedající zasedání předává další řízení zasedání do rukou nově zvolené starostky obce.
Starostka předkládá návrh na uvolnění místostarosty:
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Místostarosta byl jednohlasně uvolněn na následující čtyřleté funkční období.

Bod 4:
Návrh na předsedu finančního výboru: p.Eva Fialová.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Předsedou finančního výboru byla jednohlasně zvolena p.E.Fialová.
Návrh na předsedu revizního výboru: Ing.Táňa Panýrová.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Předsedou revizního výboru byla jednohlasně zvolena Ing.T.Panýrová.

Bod 5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo pro zkvalitnění rozvoje obce jmenovat komise:
Kulturní a sociální – odpovídá p.O.Hanzlíková.
Životní prostředí: odpovídá Ing. Červínová.
Stavební – odpovídá Ing.Vrecionová.
Spolupráce s občany – odpovídá p.I.Řachová.
Zastupitelé obce jednomyslně jmenovali p.I.Řachovou spojujícím článkem vztahu obec-občan, kdy výše
jmenovaná bude přijímat od občanů stížnosti, podněty i žádosti o pomoc při řešení běžných problémů v životě
občanů Přezletice. Zároveň bude svým působením na celé zastupitelstvo urychlovat dobu řešení problémů, což
má vést k těsnější spolupráci občanů a jejich zastupitelů.
Kontakty na veškeré členy zastupitelstva budou vyvěšeny na vývěskách Obecního úřadu Přezletice, posléze
k dispozici v kanceláři Obecního úřadu.

Bod 6:
Starostka Ing.Vrecionová podala návrh na provedení finanční a právní kontroly, která je nezbytná pro převzetí
úřadu starosty obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0.
Zastupitelstvo návrh jednohlasně přijalo: Termín provedení kontrol bude předmětem dalšího jednání
zastupitelstva.

Bod 7:
Diskuse ohledně příprav dalšího zasedání zastupitelstva a přípravy podkladů pro stanovení priorit budoucíh
záměrů obce. Tématem bylo i stanovení pravidelných pracovních schůzek.

Bod 8:
Nově zvolená starostka Ing.Vrecionová poděkovala za projevenou důvěru a těší se na kvalitní spolupráci se
všemi členy zastupitelstva.

Zapsal : Ing.Ludmila Červínová
Ověřila : Eva Fialová
Starostka: Ing.Veronika Vrecionová

Dne : 7.11.2006

