Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Životice
(§ 95 zákona o obcích)

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Životice,
konaného dne 16.12. 2016, od 16:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Životice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v .16:00 hodin dosavadním starostou obce Němejcem („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je …7…. členů zastupitelstva (z celkového
počtu .7. všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
***

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu ..P.Nedbala.. a .V.Šmída
a zapisovatelem Veroniku Rážovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Životice určuje ověřovateli zápisu P.Nedbala a V.Šmída a zapisovatelem V.
Rážovou..
Výsledek hlasování: Pro 6 a zdržel se jeden.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
***

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Životice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a předseda finančního výboru
• volba starosty
• volba předsedy finančního výboru
II) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
III) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro ....7... Proti ................ Zdrželi se ................
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a předsedy finanční komise:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva B. Němejc navrhl zvolit
do funkce starosty F. Motejzika. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Životice volí starostou F. Motejzíků.
Výsledek hlasování: Pro ...6... Proti ........Zdrželi se ..1.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci předsedy finanční komise:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva M. Motejzík navrhl
zvolit do funkce předsedy finanční komise B.Němejce. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro ....5.. Proti ................ Zdrželi se .....2..
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
***

Zapsala: Rážová

Starosta:

Motejzík

Ověřovatelé zápisu:

………………………
Šmíd V.
Nedbal P.

V Životicích dne 16.12.2016
Vyvěšeno: 22.12.2016
Sejmuto:

…………………..
…………………..

