
Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kochánově

Zasedání se konalo dne 10.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kochánov a bylo
zahájeno v 1900 hodin dosavadním starostou obce (předsedajícím).

Přítomni: R. Heřmánek, M. Chlubný, J. Jůzl, A. Koubková, J. Motl, T. Novák, R. Prostřední

Omluveni: 

Zapisovatel: J. Jůzl

Předsedající  konstatoval,  že  zasedání  je  platné a  usnášeníschopné,  protože jsou  přítomni
všichni členové zastupitelstva a zasedání bylo řádně svoláno.

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení  slibu.  Před složením slibu předsedající  upozornil  přítomné členy zastupitelstva,  že
odmítnutí  složit  slib  nebo složení  slibu s  výhradou má za  následek zánik  mandátu  (§  55
zákona  č.  491/2001  Sb.,  o  volbách  do  zastupitelstev  obci  a  o  změně  některých  zákonů,
v platném znění).

Složení  slibu  proběhlo  tak,  že  předsedající  přečetl  slib  stanovený  v  §  69  odst.  2  zákona
o obcích 

„Slibuji  věrnost  České  republice.  Slibuji  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.“ 

Dále  jmenovitě  vyzval  přítomné  členy  zastupitelstva  ke  složení  slibu  pronesením  slova
„slibuji“  a  podpisem  na  připraveném  archu  (příloha  zápisu).  Žádný  člen  zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Ověřovatelé zápisu: R. Heřmánek, R. Prostřední

Schválený program: 1. volba starosty a místostarosty

                                     2. zvolení počtu místostarostů

                                     3. rozhodnutí o výkonu funkcí starosty a místostarosty

                                     4. zvolení starosty

                                     5. zvolení místostarosty



                                    6. zřízení výborů obce

                                    7. kontrolní výbor

                                    8. finanční výbor

                                    9. diskuze   

1. Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Pro: 7                 Proti: 0                Zdržel se: 0

2. Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Pro: 7                 Proti: 0                Zdržel se: 0

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že funkce starosty a místostarosty obce budou vykonávány
jako neuvolněné.

Pro: 7                 Proti: 0                Zdržel se: 0

4.  Předsedající  vyzval  členy  zastupitelstva  k podání  návrhu  na  funkci  starosty  obce.
Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Ing. Jiřího Jůzla, narozeného dne 28.1.1959, bytem
Kochánov 40.

Pro: 6                 Proti: 0                Zdržel se: 1

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedaní (dále veden jako „předsedající“).

 5.  Předsedající  navrhl  na  funkci  místostarosty  obce p.  Tomáše  Nováka,  narozeného dne
13.11.1980, bytem Kochánov 1 a zastupitelstvo obce jej zvolilo místostarostou obce.

Pro: 6                 Proti: 0                Zdržel se: 1

6. Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Pro: 7                 Proti: 0                Zdržel se: 0

7.  Zastupitelstvo obce zvolilo do kontrolního výboru:  předsedu Ing.  Michala Chlubného a
členy p. Radka Heřmánka a p. Jaroslava Motla. 

Pro: 7                 Proti: 0                Zdržel se: 0

8. Zastupitelstvo obce zvolilo do finančního výboru: předsedu Bc. Radku Prostřední a členy p.
Andreu Koubkovou a p. Marii Fejtovou.

Pro: 7                 Proti: 0                Zdržel se: 0



9. V diskuzi předsedající seznámil přítomné se současným stavem a děním v obci.

Zápis je vyhotoven ve dvou provedeních a jeho přílohou je výpis usnesení.

Ověřili: R. Heřmánek 

              R. Prostřední                                                                 Starosta obce: J. Jůzl  

Datum pořízení zápisu: 10.11.2014



Výpis usnesení
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kochánov konaného dne

10.11.2014

Bod 1: Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty.

Bod 2: Zastupitelstvo obce schválilo zvolit jednoho místostarostu.

Bod  3: Zastupitelstvo  obce  rozhodlo,  že  funkce  starosty  a  místostarosty  obce  budou
vykonávány jako neuvolněné.

Bod 4: Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Kochánov Ing. Jiřího Jůzla, narozeného dne
28.1.1959, bytem Kochánov 40..

Bod  5: Zastupitelstvo  obce  zvolilo  místostarostou  obce  Kochánov p.  Tomáše  Nováka,
narozeného dne 13.11.1980, bytem Kochánov 1.

Bod 6: Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Bod 7: Zastupitelstvo obce zvolilo do kontrolního výboru: předsedu Ing. Michala Chlubného
a členy p. Radka Heřmánka a p. Jaroslava Motla. 

Bod 8: Zastupitelstvo obce zvolilo do finančního výboru: předsedu  Bc. Radku Prostřední a
členy p. Andreu Koubkovou a p. Marii Fejtovou.

Bod 9:  Zastupitelstvo obce schválilo výši poskytovaných odměn.

 

Ověřili:

 R. Heřmánek                                                                                         R. Prostřední

místostarosta obce T. Novák                                                             starosta obce: J. Jůzl  

V Kochánově dne 10.11.2014                                                               


