Zápis z ustavujícího zasedání nového
zastupitelstva obce ze dne 11. 11. 2010
Přítomni: Šikula, Sadílek, Kalas, Marková, Prudký, Ostrý, Petrželková, Musil,
Mareček
Hosté:
Program:
Zahájení
ad1)
ad2)
ad3)
ad4)
ad5)
ad6)
ad7)
ad8)

Určení předsedajícího zasedání
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola osvědčení o zvolení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Volba volební a návrhové komise
Volba starosty a místostarosty - hlasování
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
Diskuze

Zastupitelstvo schválilo program ustavujícího zasedání ZO
9 hlasů pro

0 proti

ad1) Určení předsedajícího zasedání
Bylo rozhodnuto, že ustavujícímu zasedání bude předsedat dosavadní
starosta Miroslav Šikula
ad2) Určení zapisovatele a ověřovatelů
Byli určení ověřovatelé zápisu o průběhu zastupitelstva: Eva Petrželková,
Stanislav Mareček.
Zapisovatelka: Jana Janoušková
ad3) Kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
Bylo provedeno ověření platnosti voleb členů zastupitelstva kontrolou
osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem. Při ověření nebyly
shledány žádné závady.

ad4) Složení slibu členů zastupitelstva obce
ad5) Volba volební a návrhové komise
Předsedající zasedání přednesl návrh na personální obsazení volební
komise:
Předseda: Václav Kalas
Členové: Jiří Prudký, Jaroslava Marková
9 hlasů pro

0 proti

ad6) Volba starosty a místostarosty – hlasování o způsoby volby (veřejná
nebo tajná)
Bylo provedeno hlasování o způsobu volby. Byla stanovena volba tajná.
7 hlasů pro

1 hlas se zdržel

1 hlas proti

Po průběhu tajné volby starosty obce zkontrolovala volební komise
hlasovací lístky a konstatovala, že starostou obce Rozseč nad Kunštátem
byl zvolen Miroslav Šikula.
8 hlasů pro

1 hlas neplatný

Po průběhu tajné volby místostarosty obce zkontrolovala volební komise
hlasovací lístky a konstatovala, že místostarostou obce Rozseč nad
Kunštátem byl zvolen Pavel Sadílek.
8 hlasů pro

1 hlas neplatný

ad7) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
Byl zřízen kontrolní výbor zastup. obce a provedena volba předsedy a
dalších členů:
Předseda: Václav Kalas
Členové: Jiří Prudký, Jiří Musil
9 hlasů pro

0 hlasů proti

Byl zřízen finanční výbor zastup. obce a provedena volba předsedy a
dalších členů:
Předseda: Stanislav Mareček
Členové: František Ostrý, Eva Petrželková
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad8) Diskuze
Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body, body ad5), ad6) a ad7)
schválilo.
zapsala: Janoušková

