Zápis z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Konecchlumí
dne 10.11.2014
Zahájeno: 18.00 hodin

Ukončeno: 20.00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina
Program: 1. schválení programu ustavující schůze, jmenování ověřovatelů zápisu
2. volba návrhové komise
3. předání osvědčení členům zastupitelstva
4. složení slibu
5. Jednací řád
6. volba starosty, místostarosty, předsedů výborů
7. odměny členů zastupitelstva
8. diskuse
1. Starostka Eva Lánská přečetla program ustavující schůze, ověřovateli byli jmenováni Jiří
Kunčík, Tomáš Zachoval.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
2. Do návrhové komise ustavujícího zasedání byli schváleni přítomnými zastupiteli Jiří
Měsíček, Rostislav Němec, Tomáš Zachoval.
3. Paní Eva Lánská předala nově zvoleným členům zastupitelstva Osvědčení člena
zastupitelstva .
4. Paní Eva Lánská požádala nově zvolené členy obecního zastupitelstva o složení slibu
následujícího znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuje na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“. Slib potvrdili členové zastupitelstva svým podpisem.
5. Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně odsouhlasili, že se i nadále budou řídit jednacím
řádem z 28.12.2009, který byl schválen minulým zastupitelstvem.
6. .Na post starosty byl navržen Aleš Hlawatschke (který funkci přijal), na post zástupce
starosty byl navržen Rostislav Němec (který funkci přijal), předsedou finančního výboru byl
navržen Tomáš Zachoval, předsedkyní kontrolního výboru Zdeňka Kunčíková, předsedou
výboru pro kulturu a sport Jiří Měsíček, předsedou výboru pro životní prostředí Jiří
Kunčík, předsedkyní sociálně-památkového výboru Eva Lánská. Předsedy výborů
zastupitelstvo schválilo.

7. Zastupitelstvo navrhlo zachovat odměny za výkon funkce, dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb. s účinností od 7.12.2010, schválené zastupitelstvem obce ze zasedání dne 27.12.2010.
Starosta: 13. 630,- Kč
Místostarosta: 12 090,- Kč
Předsedové výborů: 1.520,- Kč
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
8. Nový starosta Aleš Hlawatschke navrhl termín zasedání zastupitelstva na 18.11.2014.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Konecchlumí schválilo starostu obce, jeho zástupce a předsedy výborů.
Starosta obce: Aleš Hlawatschke
Zástupce starosty: Rostislav Němec
Předseda finančního výboru: Tomáš Zachoval
Předsedkyně kontrolního výboru: Zdeňka Kunčíková
Předseda výboru pro kulturu a sport: Jiří Měsíček
Předsedkyně sociálně-památkového výboru: Eva Lánská
Předseda výboru pro životní prostředí: Jiří Kunčík
Odměny členům zastupitelstva byly schváleny ve stávající výši.

Sepsala dne 11. 11. 2014 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: Jiří Kunčík
Tomáš Zachoval

Starosta: Aleš Hlawatschke

