USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 2014, které bylo řádně svoláno v souladu s § 91, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení/, konaného dne 8. 11. 2010 v 19:30 hodin.
Počet přítomných pro hlasování: 7

Počet členů zastupitelstva: 7

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Oprostovice bylo zahájeno dosavadním starostou obce Karlem
Dudíkem (dále “jako předsedající“). Předsedající z prezenční listiny konstatoval (příloha
č. 1),že je přítomno 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva obce Oprostovice
Členové Zastupitelstva obce Oprostovice pro volební období 2010-2014, a to v souladu s §
69, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/:
- Karel Dudík
- Ivana Gomolová
- Jarmila Michálková
- Jan Neuman
- Libor Sehnálek
- Jiří Štěpán
- Milena Výkrutíková
složili slib člena zastupitelstva obce (příloha č. 2)
3. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
3. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatelky
4. Volba starosty
5. Volba místostarosty
6. Volba kontrolního
7. Volba finančního výboru a kulturní komise
8. Odměňování členů zastupitelstva
9. Rozprava
10. Závěr
Předsedající určil Libora Sehnálka a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelem.
4. Volba starosty
Zastupitelstvo obce Oprostovice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty obce.
Zastupitelstvo obce Oprostovice volí starostou obce pana Karla Dudíka, bytem Oprostovice č.
5. Volba místostarosty
Zastupitelstvo obce Oprostovice volí místostarostkou obce paní Jarmilu Michálkovou, bytem
Oprostovice č. 29.
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6. Volba kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje kontrolní výbor ve složení:
předseda: Sehnálek Libor
členové: Štěpán Jiří, Gomolová Ivana
7. Volba finančního výboru a kulturní komise
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje finanční výbor ve složení:
předseda: Neuman Jan
členové: Výkrutíková Milena, Štěpánová Hana
a dále po projednání schvaluje kulturní komisi ve složení:
Neuman Jan, Štěpán Jiří, Michálková Jarmila, Gomolová Ivana, Výkrutíková Milena
8.Odměny členů zastupitelstva
Odměny zůstávají ve stejné výši.
9.Rozprava
V rozpravě byli členové zastupitelstva obce seznámeni s plánem činnosti na příští rok.
V plánu je čekárna na autobusové zastávce v dolní části obce, poldr, čistička odpadních vod.
Připomínkována byla vývěsní skříňka obce – nepostačuje účelům.
9. Závěr

Oprostovicích 8. 11. 2010

Karel Dudík, starosta

Jarmila Michálková
místostarostka
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