ZÁPIS
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vápenná konaného dne 06.11.2014
v 18,00 hodin v jídelně společnosti OMYA CZ.
*****************************************************************************************
PŘÍTOMNI: 15 členů ZO – viz. prezenční listina
0 členů omluveno
0 členů neomluveno
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Schválení programu jednání
4. Slavnostní slib zastupitelů
5. Volba způsobu hlasování
6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
7. Určení počtu místostarostů
8. Volba starosty obce
9. Volba místostarosty obce
10. Volba členů rady obce
11. Závěr
ad 1) Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vápenná zahájil a řídil do zvolení starosty
dosavadní starosta Leoš Hannig, přivítal přítomné zastupitele, občany a hosty, zahájil
ustavující zasedání zastupitelstva obce. Na dnešním jednání je přítomno 15 členů ZO, 0
členů je omluveno, 0 členů neomluveno, tudíž ZO je usnášeníschopné.
ad 2) V dalším bodu jednání starosta obce předložil návrh na ověřovatele zápisu
dnešního jednání. Zastupitelům byl předložen návrh na ověřovatele zápisu:
Ing.Koryťák Ladislav, Macura Roman.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu, poměr hlasů: 13 pro; 0 proti; 2 se zdrželi
Dále byl předložen návrh na zapisovatele dnešního jednání: Profous Zdeněk,
poměr hlasů: 14 pro; 0 proti; 1 se zdrželi
ZO schvaluje zapisovatele dnešního jednání
ad 3) Dalším bodem jednání bylo schválení programu dnešního jednání, starosta se
zeptal, zda má někdo návrh na doplnění návrhu programu dnešního jednání. ZO
schvaluje návrh programu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vápenná
poměr hlasů: 15 pro; 0 proti; 0 se zdržel.
ad 4) Slavnostní slib zastupitelů
Po zaznění státní hymny České republiky, předsedající přečetl znění slibu člena
zastupitelstva a složil slib. Členové zastupitelstva na vyzvání dle abecedního pořadí
přistupovali k předsedajícímu a složení slibu potvrzovali svými podpisy pod text slibu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
ad. 5) Volba způsobu hlasování - veřejné nebo tajné. Byl předložen návrh na veřejné
hlasování. Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh, proto bylo hlasováno o veřejné volbě.
ZO schvaluje volbu ve všech bodech jednání jako volbu veřejnou, poměr hlasů: 15
pro, 0 proti, 0 se zdržel.

-2ad. 6) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění. Dosavadní starosta navrhl aby byly funkce starosty a místostarosty
vykonávány tak jako doposud, jako uvolněné funkce. ZO schvaluje funkce starosty a
místostarosty obce Vápenná jako uvolněné, poměr hlasů: 15 pro, 0 proti, 0 se
zdržel.
ad.7) Určení počtu místostarostů. Dosavadní starosta seznámil přítomné s tím, že se
v minulých volebních obdobích dobře osvědčil systém, kdy má obec jednoho
uvolněného místostarostu a pak dal hlasovat o tomto návrhu. ZO schvaluje volbu 1
uvolněného místostarosty, poměr hlasů: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
ad.8) Volba starosty obce - do funkce uvolněného starosty obce byl navržen pan
Leoš Hannig. Nikdo z přítomných neměl další návrh, proto bylo hlasováno o tomto
návrhu. ZO volí do funkce uvolněného starosty obce pana Leoše Hanniga, poměr
hlasů: 12 pro, 0 proti, 3 se zdržel.
ad. 9) Volba místostarosty obce - do funkce uvolněného místostarosty obce byl
navržen pan Zdeněk Profous. Nikdo nepředložil jiný návrh. ZO volí do funkce
uvolněného místostarosty obce pana Zdeňka Profouse – poměr hlasů: 14 pro, 0
proti, 1 se zdržel.
ad. 10) Volba členů rady obce – do těchto funkcí byli navrženi: Bršťák Tomáš, RNDr.
Libor Malý a Mgr. Libor Vrána. Zastupitelé souhlasili s hlasováním o všech třech
navržených členech rady najednou, jelikož nikdo nepodal žádný jiný návrh. ZO volí do
funkce členů rady obce pana Bršťáka Tomáše, RNDr. Libora Malého
a Mgr. Libora Vránu. – poměr hlasů: 12 pro, 0 proti, 3 se zdržel.
ad. 11) Závěr - starosta obce pan Leoš Hannig poděkoval přítomným za podporu ve
volbách do zastupitelstva obce a ukončil dnešní zasedání.

______________________________
Leoš HANNIG
starosta obce

______________________________
Zdeněk PROFOUS
místostarosta obce

______________________________
Ing. Koryťák Ladislav
ověřovatel zápisu

______________________________
Macura Roman
ověřovatel zápisu

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vápenná konaného dne 06.11.2014
v 18,00 hodin v jídelně společnosti OMYA CZ
*****************************************************************************************
ZO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

schvaluje:
Schvaluje ověřovatele zápisu
Zapisovatele dnešního jednání – Profous Zdeněk
Návrh programu 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vápenná
Volbu ve všech bodech jednání jako volbu veřejnou
Funkce starosty a místostarosty obce Vápenná jako uvolněné
Počet volených uvolněných místostarostů - 1.uvolněný místostarosta

ZO
1.
2.
3.

volí:
Do funkce uvolněného starosty obce pana Leoše Hanniga
Do funkce uvolněného místostarosty obce pana Zdeňka Profouse
Do funkce členů rady obce pana Bršťáka Tomáše, RNDr. Libora Malého
a Mgr. Libora Vránu

______________________________
Leoš HANNIG
starosta obce

______________________________
Zdeněk PROFOUS
místostarosta obce

______________________________
Ing. Koryťák Ladislav
ověřovatel zápisu

______________________________
Macura Roman
ověřovatel zápisu

