Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čížov

Datum konání: 1.11. 2018 zahájeno v 19:56 hodin.
Přítomni :
Josef Morávek
Karel Dvorník
Tomáš Kašík
Rostislav Mutl
Přemysl Moravec
Milan Machovec
Libor Vanko

Zastupitelstvo obce Čížov ověřilo v souladu s ust. § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, platnost volby u přítomných členů Zastupitelstva obce Čížov.
Zastupitelé převzali proti podpisu „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Čížov”.
Dosavadní starosta (předsedající zasedaní) Přemysl Moravec přečetl slib v souladu s ust. § 69 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky”. Všichni jednotliví členové Zastupitelstva obce Čížov složili slib a podepsali.
Zapisovatel:
Blanka Chalupová
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kašík
Libor Vanko

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba starosty
Volba místostarosty
Volba předsedy finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru
Jednací řád zastupitelstva obce
Diskuse

Program Ustavujícího zasedání zastupitelstva byl schválen 7 přítomnými.
pro 7
proti 0
zdržel se hlasování 0
Hlasování zastupitelstva obce proběhne veřejně.

1. Volba starosty obce
Libor Vanko navrhl jako kandidáta na starostu obce pana Přemysla Moravce.
Josef Morávek navrhl jako kandidáta na starostu obce pana Milana Machovce
Hlasování proběhlo v pořadí podaných návrhů.
Jako první bylo hlasování o zvolení starostou obce pana Přemysla Moravce
Zastupitelstvo obce:
zvolilo starostou obce Čížov pana Přemysla Moravce
Hlasování:
Pro 4 členi
Proti 2 členi
Zdrželi se hlasování 1 člen

2. Volba místostarosty obce
Přemysl Moravec navrhl jako kandidáta na místostarostu obce pana Milana Machovce.
Nebyly podány další návrhy.
Proběhlo hlasování o zvolení místostarostou obce pana Milana Machovce
Zastupitelstvo obce:
zvolilo místostarostou obce Čížov pana Milana Machovce
Hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů

3. Volba předsedy finančního výboru
Přemysl Moravec navrhl jako kandidáta na předsedu Finančního výboru obce Čížov pana Libora Vanka.
Finanční výbor bude tříčlenný. Zvolený předseda finančního výboru do příštího zasedání zastupitelstva
navrhne kandidáty na členy výboru.
Proběhlo hlasování o zvolení předsedy finančního výboru obce pana Libora Vanka
Zastupitelstvo obce:
Zvolilo předsedou Finančního výboru obce Čížov pana Libora Vanka.
Schvaluje počet členů finančního výboru v počtu tři.

Ukládá předsedovy finančního výboru navrhnou kandidáty na členy finančního výboru a to do
příštího zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro 6 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 1 člen

4. Volba předsedy kontrolního výboru
Přemysl Moravec navrhl jako kandidáta na předsedu Kontrolního výboru obce Čížov pana Tomáše
Kašíka.
Kontrolní výbor bude tříčlenný. Zvolený předseda kontrolního výboru do příštího zasedání zastupitelstva
navrhne kandidáty na členy výboru.
Proběhlo hlasování o zvolení předsedy kontrolního výboru obce pana Tomáše Kašíka
Zastupitelstvo obce:
Zvolilo předsedou Kontrolního výboru obce Čížov pana Tomáše Kšíka.
Schvaluje počet členů kontrolního výboru v počtu tři.
Ukládá předsedovy kontrolního výboru navrhnou kandidáty na členy kontrolního výboru a to do
příštího zasedání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro 6 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 1 člen

5. Jednací řád Zastupitelstva obce Čížov
Pan Přemysl Moravec předložil zastupitelům obce návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce Čížov.
Zastupitelé obce byli s jednacím řádem řádně seznámeni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
Vydává a schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Čížov, v předloženém znění.
Hlasování:
Pro 7 členů
Proti 0 členů
Zdrželi se hlasování 0 členů

6. Diskuse
Dále byla otevřena diskuse. Starosta obce p. Moravec zveřejnil termín dalšího zasedání
zastupitelstva obce na 8. listopadu 2018. Seznámil zastupitele s návrhem programu příštího
zasedání zastupitelstva a vyzval je, aby se včas seznámili s potřebnými podklady pro jednání
příštího zasedání zastupitelstva.

Členové zastupitelstva obce neměli žádné další připomínky.
Všechny body jednání byly jednotlivě projednány a bylo o nich hlasováno.
Starosta ukončil schůzi v 20:22 hod.
Zapsala: Blanka Chalupová

Za Obecní úřad Čížov:

Přemysl Moravec
starosta obce

Podpisy ověřovatelů:
Tomáš Kašík
Libor Vanko

Podpisy přítomných zastupitelů obce:
Josef Morávek
Karel Dvorník
Rostislav Mutl

V Čížově 1. listopadu 2018

Ing. Milan Machovec
místostarosta obce

