Zápis z 33.veřejného zasedání zastupitelstva obce Konecchlumí dne 27 6. 2017
Zahájeno: 18.00 hodin
Ukončeno: 20.00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina (omluvena p. E. Lánská – dovolená)
Program: 1. úvod
2. jmenování ověřovatelů
3. rezignace starosty obce
4. diskuse
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
2. Ověřovatelé zápisu – J. Měsíček, T. Zachoval..
3 Starosta obce p. Aleš Hlawatschke k datu 27.6.2017 rezignoval na funkci starosty obce a
zároveň na mandát zastupitele obce (viz příloha).Zastupitelstvo obce vzalo tuto skutečno na
vědomí.
4- Vedení veřejného zasedání zastupitelstva obce převzal místostarosta obce p. Rostislav
Němec, s konstatováním, že po odstoupení p. Aleše Hlawatschke z funkce starosty obce i
pozice zastupitele obce klesl počet členů zastupitelstva na 6. Přítomní pan R. Němec,
pan T. Zachoval, paní Z. Kunčíková, pan J.Měsíček, pan J. Kunčík , takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce se usneslo, že po rezignaci starosty bude nadále postupováno dle
ustanovení § 103, odst. 6 zák. o obcích, tj. vzdal-li se starosta své funkce a nebyl současně
zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení nového starosty, místostarosta
obce, tj. p. Rostislav Němec.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0, schváleno.
Obecní zastupitelstvo stanoví odstupujícímu starostovi lhůtu tři měsíce, ode dne následujícího
po jeho rezignaci k předání úřadu, , tj. do 30.9.2017, zejména předání veškeré listinné agendy
týkající se obecního úřadu. Listiny budou založené na příslušném místě v šanonech,
dokumenty uložené pouze v počítači starosty budou vytištěné a též založené v odpovídajících
složkách chronologicky podle položky a data. Ve lhůtě do 7.7.2017 pak předá uživatelská
hesla, klíče od budov v majetku obce, úřední razítka, atd.
O předání jak úřadu, tak věcí shora uvedených bude vždy sepsán předávací protokol, a to za
přítomnosti předsedy kontrolního výboru, p. Zdeny Kunčíkové, p. Aleše Hlawatschke,
p. Rostislava Němce a p. Jany Lánské.
Pan A. Hlawatschke s výše uvedeným souhlasí.
5) Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení: ad 3) rezignace p. Aleše Hlawatschke na pozici starosty obce i mandátu zastupitele
obce.
ad 4) převzetí pravomocí starosty obce dle zák. č. 103 odst. 6 zákona
o obcích přebírá místostarosta p. Rostislav Němec
Zapsala dne 29 6. 2017 Z. Kunčíková
Ověřovatelé: J. Měsíček
T. Zachoval
Starosta: A. Hlawatschke, v zast. R. Němec

