OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 4. listopadu 2014

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání ustavujícího zasedání podle předloženého
návrhu, který je uveden v uveřejněné Informaci o konání ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Svojšín ze dne 27. října 2014.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Františka Kasla, Josefa Němce
a Marcelu Pomyjovou.
3. Určuje ověřovateli zápisu Martu Panuškovou a Tomáše Petráně.
4. Schvaluje volbu starosty, místostarosty (místostarostů) a předsedů výborů
veřejným hlasováním v pořadí, v jakém byli kandidáti navrženi, přičemž
po obsazení funkce nebo funkcí již nebude v hlasování pokračováno.
5. Určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
6. Volí starostou obce Karla Petráně.
7. Schvaluje zvolení dvou místostarostů obce.
8. Volí místostarostou obce Tomáše Petráně.
9. Volí místostarostou obce Josefa Němce.

10. Určuje, že v době nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci bude
starosta zastupován místostarosty v následujícím pořadí – 1. Tomáš Petráň
2. Josef Němec.
11. Zřizuje pro volební období 2014 – 2018 tyto výbory:
a) finanční výbor s počtem pěti členů,
b) kontrolní výbor s počtem pěti členů,
c) výbor pro kulturu,
d) Sbor pro občanské záležitosti.
12. Volí předsedkyní finančního výboru Marcelu Pomyjovou.
13. Volí předsedkyní kontrolního výboru Martu Panuškovou.
14. Volí předsedou výboru pro kulturu Františka Kasla.
15. Volí předsedou Sboru pro občanské záležitosti Jaroslava Fišera.
16. Volí členy finančního výboru Anežku Čížkovou, Janu Kulinovou,
Romana Vilda a Jiřího Žáčka ml.
17. Odročuje volbu členů kontrolního výboru na své další zasedání.
18. Volí členy Sboru pro občanské záležitosti Alexandru Kohoutovou,
Marii Kulhánkovou, Janu Kučerovou, Hanu Tenglerovou a Danu Divišovou.
19. Odročuje volbu členů výboru pro kulturu na své další zasedání.

Ve Svojšíně dne 4. listopadu 2014

Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Marta Panušková v.r.
Tomáš Petráň v.r.
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