Obec Olešnice
Olešnice 63 511 01 Turnov

Zápis č.1.
Z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v obci Olešnice
Dne 10. 11. 2010.
Přítomni:

členů obecního zastupitelstva – viz. prezenční listina.
členové volební komise
- viz. prezenční listina.

Pan Zdeněk Šich zahájil v 19,00 hod dnešní ustavující zasedání přivítáním přítomných a dal hlasovat o
zapisovateli dnešní schůze, dále byli určeni dva ověřovatelé dnešního zápisu.
Zapisovatel:

Hübner František

Ověřovatelé zápisu:

Marek Vojtěch
Salaba Radomír

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Volba komise pro ověření voleb
Volba volební a návrhové komise
Zpráva komise pro ověření platnosti voleb
Složení slibu zvolených členů obecního zastupitelstva
Volba starosty obce
Volba zástupce starosty obce
Volba členů komisí
Zpráva návrhové komise
Závěr.

1) Do komise pro ověření platnosti voleb byla zvolena paní Martínková a pan Čermák
2) Do volební a návrhové komise byla zvolena paní Martínková a pan Šich Bohumil.
3) Komise pro ověření voleb ve výše uvedeném složení přezkoumala materiály předložené jí
předsedou O.V.K. v Olešnici p.Šichem Bohumilem. Komise měla k dispozici osvědčení
zvolených kandidátů vydané Městským úřadem v Turnově a zápis Českého statistického
úřadu
O výsledku voleb do zastupitelstva obce Olešnice ze dne 15. a 16. 10. 2010. Z předložené
dokumentace bylo zjištěno, že v letošních volbách do zastupitelstva obce byli zvoleni a vznikl
mandát pro:
Deči Martin
Salaba Radomír
Kolomazník Roman

Marek Vojtěch
Bursa Stanislav
Čermák Radek

Ing. Antoň Josef
Šich Zdeněk
Hübner František

V období ode dne voleb do dnešního ustavujícího zasedání O.Z. na svůj mandát nikdo nerezignoval.
4) Zvolení členové zastupitelstva skládají slib do rukou p. Bohumila Šicha a stvrzují svým
podpisem jeho platnost.
5) Volbu starosty řídí předseda návrhové komise pan Šich Bohumil, který žádá o hlasování o
způsobu voleb. Všichni zastupitelé souhlasí zvednutím ruky s volbou aklamací t.j. 9 hlasů.
Na místo starosty obce byly dva návrhy:
pan Hübner František
( hlasování: 7 ano, 1 zdrž., 1 proti ).

pan Šich Zdeněk
( hlasování: 2 ano, 1 zdrž., 6 proti ).
6 ) na místo zástupce starosty byl navržen Zdeněk Šich ( hlasování : 8 ano, 1 zdrž., 0 )
7) Volba předsedů a členů komisí
Komise kulturní – předseda komise:
Členové:

Kolomazník Roman
Ing. Antoň Josef
Salaba Radonír

Komise kontrolní – předseda komise:
Členové:

Čermák Radek
Marek Vojtěch
Deči Martin

Komise finanční – předseda:
Členové:

Bursa Stanislav
Šich Zdeněk
Ing. Antoň Josef

8) Návrh usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva v Olešnici dne 10.11.2010:
a)
b)

ustavující zasedání bere na vědomí ověření platnosti voleb do zastupitelstva obce
konaného ve dnech 15. – 16. 10. 2010 tak jak bylo předneseno zapisovatelkou paní
Martínkovou Vladimírou.
Do funkce starosty obce zvolen pana František Hübner

c)

Do funkce zástupce starosty zvolen pan Zdeněk Šich

d)

Zvoleni předsedové komisí a jejich členové :
Komise kulturní – předseda komise:
Kolomazník Roman
členové:
Ing. Antoň Josef
Flanderka Jiří
Komise kontrolní – předseda komise:
členové:

Čermák Radek
Marek Vojtěch
Deči Martin

Komise finanční – předseda:
členové:

Bursa Stanislav
Šich Zdeněk
Ing. Antoň Josef

Schůze byla ukončena ve 20,30 hod.
V Olešnici dne 10.11.2010

zapsal: František Hübner

Starosta obce :

František Hübner

................

Zástupce starosty:

Zdeněk Šich

.................

Ověřovatelé zápisu:

Marek Vojtěch

.................

Salaba Radomír

.................................

Ověřovatelé voleb:

Martínková Vladimíra .................................

...........................

Čermák Radek

.................................

