Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ze dne 13.11.2002
v 18,oo v zasedací místnosti OU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------přítomni:Janovský, Kudličková, Krejcarová, Machálková, Maruška, Gregor,Machálek,
Elznerová
program: 1/ zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2/předání osvědčení o zvolení do obecního zastupitelstva, slibčlenů OZ, podpis slibu
3/ seznámení se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.,práva a povinnosti členů OZ
4/ volba starosty, místostarosty,předsedy finanční a kontrolní komise
5/ diskuse, závěr
ad. 1/ p.Janovský přivítal přítomné, seznámil je s programem zasedání, zapisovatelem byla
určena p. Elznerová, ověřovatelem zápisu p. Gregor a p.Krejcarová
ad. 2/ p.Elznerová předala členům zastupitelstva osvědčení o zvolení, p.Janovský přednesl
slib člena zastupitelstva, členové OZ podepsali znění slibu bez výhrad
ad. 3/ p.Janovský seznámil přítomné se zákonem o obcích/obecních zřízeních/ č.128/2000Sb.,
ad. 4/ k volbě starosty ,místostarosty a předsedů výborů bylo schváleno veřejné hlasování.
Do funkce starosty obce byl navržen p. Janovský - návrh byl jednohlasně přijat.
Do funkce místostarosty byla navržena p. Kudličková - návrh byl jednohlasně přijat.
Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen p.Maruška - návrh byl jednohlasně přijat.
Do funkce kontrolního výboru byla navržena p. Machálková - návrh byl jednohlasně přijat.
Na návrh starosty obce bylo schváleno vytvoření dalších výborů pro činnost obecního úřadu:
- výbor sociální - předsedou byla jednohlasně zvolena p. Krejcarová
- výbor výstavby,veřejného pořádku a životního prostředí- předsedou byl jenohlasně zvolen p.
Gregor
- výbor sportovně-kulturní - předsedou byl jednohlasně zvolen p.Machálek
Výbory budou pracovat ve složení minimálně 3 členú,zbývající členové výborů budou
navrženi a doplněni na následujícím zasedání z řad občanů.
ad. 5/
1- p.Janovský přednesl návrh na zakoupení nového počítače z důvodu zastaralého typu a
nedostatku kapacity
pro zřízení elektronické pošty.Členové OZ jednohlasně návrh přijali a pověřili starostu obce k
dojednání kupních podmínek v co nejkratším termínu . Původní počítač bude předán MŠ v
Mouchnicích.
2- p.Elznerová požádala členy OZ o pomoc při pořádání Mikulášské besídky,která se bude
konat 6.12.2002
v prostorách Společenského domu pod záštitou obecního úřadu a MŠ.
3- příští zasedání se bude konat 20.12.2002 v 18,oo hod. v zasedací místnosti OU
P. Janovský poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil

Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Mouchnice:
Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje volby do obecního zastupitelstva konané 1. a
2. listopadu 2002
Schvaluje zvolení na funkci uvolněného starosty obce p.Jiřího
Janovského,místostarosty obce p. Janu Kudličkovou a ostatní členy obecního zastupitelstva a
jejich zvolení do jednotlivých výborů na volební období 2002 -2006.
Podpisové právo za obec mají: Jiří Janovský, Jana Kudličková, Zdeněk Gregor
Schvaluje zakoupení výpočetní techniky pro obecní úřad a k vyřízení pověřuje starostu
obce
členové obecního zastupitelstva:
- Jiří Janovský
- Jana Kudličková
- Radek Maruška
- Hana Machálková
- Zdeněk Gregor
- Jarmila Krejcarová
- David Machálek

zápis vyhotoven 14.11.2002

nar. 13.07.1956
nar. 11.06.1973
nar. 28.05.1971
nar.16.01.1976
nar. 15.02.1965
nar. 22.04.1952
nar. 06.03.1975

bytem Mouchnice 48
bytem Mouchnice 106
bytem Mouchnice 10
bytem Mouchnice 43
bytem Mouchnice 21
bytem Mouchnice 44
bytem Mouchnice 43

zapisovatel:

ověřovatelé zápisu:

