
Zasedání obecního zastupitelstva
Ⴠíslo : 8
Datum : 14.11.2006

Zápis :Zápis ze zasedání ZO Pᖐezletice ze dne 7.11.2006

Program: 1. Zahájení
2. Slo០ení slibu zvolených აlenᛰ zastupitelstva obce

 3. Volba starosty a místostarosty
4. Volba pᖐedsedᛰ finanაního a kontrolního výboru
5. Výbᆰr dalᘐích komisí potᖐebných pro zkvalitnᆰní ០ivota v obci
6. Majetkoprávní a organizaაní zále០itosti
7. Diskuse, podnᆰty, návrhy
8. Závᆰr

Pᖐítomni: R.Novorný, E.Fialová, O.Hanzlíková, I.ᖀachová, Ing.T.Panýrová, Ing.V.Vrecionová, Ing.L.Ⴠervínová

Bod 1:
Podle doporuაení zákona o obcích má ᖐídit ustavující zasedání senior zvoleného zastupitelstva, ten vᘐak povᆰᖐil 
vedením p.R.Novotného.
Zapisovatelem zasedání byla povᆰᖐena Ing.Ⴠervínová  a ovᆰᖐovatelem zápisu byla zvolena p.E.Fialová.
Hlasování pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.

Bod 2:
Pᖐedsedající  zasedání აte zákonem pᖐedepsaný slib a vᘐichni აlenové zastupitelstva stvrzují slovem SLIBUJI. 
(viz Pᖐíloha). Pᖐedsedající skládá slib seniorovi zastupitelstva.

Bod 3:
Návrh na starostu obce: Ing.Veronika Vrecionová
Hlasování : pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.
Starostou obce byla jednohlasnᆰ zvolena Ing.V.Vrecionová.

Návrh na místostarostu obce: p.Rudolf Novotný.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.
Místostarostou obce byl jednohlasnᆰ zvolen p.R.Novotný.

Pᖐedsedající zasedání  pᖐedává dalᘐí ᖐízení zasedání do rukou novᆰ zvolené starostky obce.
Starostka pᖐedkládá návrh na uvolnᆰní místostarosty:
Hlasování: pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.
Místostarosta byl jednohlasnᆰ uvolnᆰn na následující აtyᖐleté funkაní období.

Bod 4:
Návrh na pᖐedsedu finanაního výboru: p.Eva Fialová.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.
Pᖐedsedou finanაního výboru byla jednohlasnᆰ zvolena p.E.Fialová.

Návrh na pᖐedsedu revizního výboru: Ing.Táᒀa Panýrová.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.
Pᖐedsedou revizního výboru byla jednohlasnᆰ zvolena Ing.T.Panýrová.



Bod 5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo pro zkvalitnᆰní rozvoje obce jmenovat komise:
Kulturní a sociální – odpovídá p.O.Hanzlíková.
័ivotní prostᖐedí: odpovídá Ing. Ⴠervínová.
Stavební – odpovídá Ing.Vrecionová.
Spolupráce s obაany – odpovídá p.I.ᖀachová.

Zastupitelé obce jednomyslnᆰ jmenovali p.I.ᖀachovou spojujícím აlánkem vztahu obec-obაan, kdy výᘐe 
jmenovaná bude pᖐijímat od obაanᛰ stí០nosti, podnᆰty i ០ádosti o pomoc pᖐi ᖐeᘐení bᆰ០ných problémᛰ v ០ivotᆰ 
obაanᛰ Pᖐezletice. Zároveᒀ bude svým pᛰsobením na celé zastupitelstvo urychlovat dobu ᖐeᘐení problémᛰ, co០ 
má vést k tᆰsnᆰjᘐí spolupráci obაanᛰ a jejich  zastupitelᛰ.
Kontakty na veᘐkeré აleny zastupitelstva budou vyvᆰᘐeny na vývᆰskách Obecního úᖐadu Pᖐezletice, posléze 
k dispozici v kanceláᖐi Obecního úᖐadu.

Bod 6:
Starostka Ing.Vrecionová podala návrh na provedení finanაní a právní kontroly, která je nezbytná pro pᖐevzetí 
úᖐadu starosty obce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdr០elo se 0.
Zastupitelstvo návrh jednohlasnᆰ pᖐijalo: Termín provedení  kontrol bude pᖐedmᆰtem dalᘐího jednání 
zastupitelstva.

Bod 7:
Diskuse ohlednᆰ pᖐíprav dalᘐího zasedání zastupitelstva a pᖐípravy podkladᛰ pro stanovení priorit budoucíh 
zámᆰrᛰ obce. Tématem bylo i stanovení pravidelných pracovních schᛰzek.

Bod 8:
Novᆰ zvolená starostka Ing.Vrecionová podᆰkovala za projevenou dᛰvᆰru a tᆰᘐí  se na kvalitní spolupráci se 
vᘐemi აleny zastupitelstva.

Zapsal : Ing.Ludmila Ⴠervínová Dne : 7.11.2006

Ovᆰᖐila : Eva Fialová

  Starostka: Ing.Veronika Vrecionová


