
                                                                  Zápis
             z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č. 4/2022

 Datum, čas a místo konání: 
24.10.2022 v 19:00h na Obecním úřadě v Lejšovce
 
Přítomní:
Martin Jílek, Ivo Kovačevity, Josef Fabián, Ing. Jozef Čižmár, Jan Šlesingr, Michal Reich, Hana 
Haftová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola osvědčení o zvolení
4. Složení slibu členů zastupitelstva obce
5. Využití dosavadního jednacího řádu
6. Volba starosty a místostarosty obce
7. Zřízení výborů a určení jejich členů
8. Volba předsedů a členů výborů
9. Mikroregion Černilovsko, volba zástupce
10.Rozhodnutí o odměnách za výkon jednotlivých funkcí
11.Rozpočtová opatření
12.Diskuse
13.Závěr
Průběh jednání a hlasování:
1. Zahájení
    Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a občany a zahájil tak veřejné zasedání.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
     Zapisovatelem byla navržena Hana Haftová. Jako ověřovatelé byli navrženi Josef Fabián 
     a Michal Reich.
                          Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
     Usnesení: schváleno

3. Kontrola osvědčení o zvolení
     Všichni přítomní zastupitelé předložili Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce, které
     bylo následně zkontrolováno. 

4. Složení slibu členů zastupitelstva obce
    Starosta v souladu s § 69 odts.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
    složení slibu ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
    svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lejšovka a jejich občanů a řídit se 
    Ústavou a zákony České republiky“ Poté jmenovitě vyzval členy  ke složení slibu pronesením  
    slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch.

5. Využití dosavadního jednacího řádu
     Zastupitelstvo se usneslo, že bude i nadále využívat při svém jednání postup podle dosavadního 
     jednacího řádu zastupitelstva.
                         Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
     Usnesení: schváleno



6. Volba starosty a místostarosty obce
     Do funkce starosty obce, byl navržen Jan Šlesingr
                       Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 ( Jan Šlesingr)
     Usnesení: schváleno
     
     Do funkce místostarosty byl navržen Ivo Kovačevity
                       Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 ( Ivo Kovačevity, Hana Haftová)
     Usnesení: schváleno

7. Zřízení výborů a určení jejich členů
    Návrh na zřízení zákonem daných výboru: Výbor finanční, Výbor kontrolní
    Volně volitelný výbor: Výbor pro kulturu, sport a veřejné záležitosti
    Výbory jsou 3členné. Ve složení: předseda a členové
                       Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
   Usnesení: schváleno

8. Volba předsedů a členů výborů
    Na předsedu finančního výboru byl navržen Ing. Jozef Čižmár a za členy Lucie Vargová,
    Michal Reich.
                      Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 ( Ing. Jozef Čižmár,Michal Reich)
    Usnesení: schváleno
  
    Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Martin Jílek a za členy Josef Fabián, Martin 
Tláskal.
                      Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
    Usnesení: schváleno
   
    Na předsedu výboru pro kulturu, sport a veřejné záležitosti byla navržena Hana Haftová a za
    členy Soňa Horáková, Štěpánka Haftová.
                      Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 ( Hana Haftová)
    Usnesení: schváleno

9. Mikroregion Černilovsko, volba zástupce 
    Pro Mikroregion Černilovsko byl navržen nově zvolený starosta Jan Šlesingr a jako zástupce 
    Ing. Jozef Čižmár
                      Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 ( Ing. Jozef Čižmár)
    Usnesení: schváleno

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon jednotlivých funkcí
    Starosta obce, po projednání zastupitelstva, navrhl výši odměn zastupitelů, pro   
    jednotlivé funkce. Všichni členové zastupitelstva jsou neuvolnění.
    Výše odměn:   starosta                                                              20.000,- Kč
                            místostarosta                                                     10.000,- Kč
                            předseda výboru                                                  2.500,- Kč
                            zastupitel a zároveň člen výboru                         2.100,- Kč
   Platné od 25.10.2022
                      Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
   Usnesení: schváleno



11. Rozpočtová opatření
      Zastupitelé schvalují pravomoc na schvalování rozpočtových opatření starostou
                      Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 ( Ing. Jozef Čižmár)
      Usnesení: schváleno

12. Diskuse
     Slova se ujal nově zvolený starosta Jan Šlesingr. Poděkoval za zvolení a projevenou důvěru, také
     poděkoval minulému složení zastupitelstva, za odvedenou práci. Slíbil občanům, že se bude 
     snažit pracovat co nejlépe, efektivně a férově.
     Jako druhý se slova ujal již bývalý starosta Martin Jílek, který také poděkoval za zvolení a 
     poděkoval minulému složení zastupitelstva za odvedenou práci.
     Dále se ujal slova Ing. Jozef Čižmár. Poděkoval za zvolení s přislíbil snahu o to, aby obec      
     rozkvétala, aby byl viděn posun kupředu, aby bylo více kulturních akcí a lidé se více spojili.
     Z řad občanu, kteří dorazili na zasedání zazněla slova díku minulému zastupitelstvu a přání   
     novému zastupitelstvu, aby bylo také úspěšné.
     Dále se ujala slova paní Hana Haftová, která také poděkovala za zvolení a projevenou důvěru a  
     vyzvala občany, aby se více zapojovali a chodili na veřejné schůze, ale i na obecní úřad a sdělili  
     své poznatky, přání, stížnosti i nápady. 
     Zbytek zastupitelů také poděkoval za vloženou důvěru.

13. Závěr
      Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.

                                                                    Zapsala:            Hana Haftová       …........…………….
                                                              
                                                                   
                                                                   Zápis ověřili:    Josef Fabian          …………………….
                                                             
                                                                                          
                                                                                            Michal Reich        ……………………..
                                      

                                                                   Starosta:           Jan Šlesingr         ……………………...

Vyvěšeno:                                                                                               Sejmuto:


