Zápis ze 4.veřejného zasedání OZ v Levínské Olešnici
konaného dne 3.11.2006
Místo konání: KD Levínská Olešnice
Program: dle pozvánek
Přítomni : pp.A. Lízr, V. Pospíšilová, H. Háková, M. Hradecký, T.Martínek,
P.Sucharda, S.Lukeš
Zasedání zahájila paní V.Pospíšilová. Je 100% účast členů OZ, tudíž je
usnášeníschopné,
Zápis provede -- p.Crhová
Ověřovatelé zápisu – T.Martínek, J.Lízr
Program schůze byl doplněn o volbu volební a návrhové komise.
2/ Všech sedm zvolených zastupitelů složilo a podepsalo slib zastupitele obce.
3/ Podle doplněného programu byla provedena volba volební komise, do ní byli
navrženi a schváleni – S.Lukeš, M.Jirásková, P.Lízr.
Do návrhové komise byli navrženi a schváleni – P.Sucharda. H.Háková,
F.Kousal. Zároveň paní Pospíšilová požádala komise, aby se ujali své funkce.
4/ Předseda volební komise S.Lukeš předložil jménem volební komise návrh na
jednotlivé funkce zastupitelstva obce. Návrh byl zpracován zvoleným
zastupitelstvem obce a je v souladu s výsledky voleb do zastupitelstva obce.
Všichni jmenovaní povstáním a slovy = kandidaturu přijímám = potvrdili
souhlas s přijetím funkce.
Starosta p.Antonín Lízr
Místostarosta p.Věra Pospíšilová
Předseda kontrolního výboru p. Stanislav Lukeš
Předseda finančního výboru p.Hana Háková
Předseda stavební komise a vnitřního auditu p.Milan Hradecký
Předseda komise pro veřejný pořádek a ochranu obyvatel p.Tomáš Martínek
Předseda komise sociální a kulturní p.Pavel Sucharda
Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh, proto proběhlo hlasování pro navržené
funkce. Všichni kandidáti byli schváleni všemi hlasy.
5/ Paní místostarostka V.Pospíšilová předala řízení zasedání nově zvolenému
starostovi panu Antonínu Lízrovi. Ten poděkoval p.Pospíšilové za řízení schůze
a ujal se slova.

Zastupitelstvu poděkoval za důvěru a volbu i všem občanům poděkoval za
zvolení celého zastupitelstva .Kladně zhodnotil volební výsledky i zájem občanů
o volby v naší obci.
Nastínil nejdůležitější úkoly, které čekají nové zastupitelstvo.
Kanalizace - to není schopno vyřešit samo zastupitelstvo, ale bude muset
hledat vhodná řešení .
Propojení vodovodu do obce Žďár.
Požádal zastupitele, aby svoji práci konali zodpovědně a řádně.
5/ Organizační záležitosti
Pan starosta A.Lízr a místostarostka V.Pospíšilová předali květiny a věcný dar
odcházejícím členkám bývalého obecního zastupitelstva. Za dobře vykonanou
práci poděkovali p.Martě Jiráskové, Zdeně Noskové a Petře Machkové .
Předseda volební komise p.S.Lukeš předal protokol o výsledku voleb.
6/ Předseda návrhové komise p. P.Sucharda přečetl návrh na usnesení.
Usnesení : obsahuje zápis o výsledku hlasování
schvaluje volbu do funkce
starosty
místostarosty
předsedy kontrolního výboru
předsedy finančního výboru
předsedy stavební komise a vnitřního auditu
předsedy komise pro veřejný pořádek a ochranu obyvatel
předsedy komise sociální a kulturní
Zastupitelstvu ukládá: sestavit návrh komisí do 14 dnů.
Starostovi ukládá : svolat pracovní schůzi do 14 dnů.
Proběhla volba o návrhu usnesení. Usnesení bylo řádně schváleno a přijato
všemi 7 hlasy.
Starosta konstatoval, že program veřejného zasedání je vyčerpán, poděkoval za
účast všem přítomným a zasedání ukončil.
Zapsala: Crhová Jitka
Ověřovatelé:
V Levínské Olešnici 6.11.2006

