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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná 

11.11.2010 

Přítomni: 

Nově zvolení zastupitelé: Ladislav Vlach, Josef Mareš, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý, Miroslav 

Zíka, Ing. Pavel Martinec – viz prezenční listina 

0 občanů 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni: Josef Mareš 

     Miroslav Zíka 

 

Zapisovatel:    Ing. Pavel Martinec 

 

Zasedání zahájil dosavadní starosta p. Ladislav Vlach. Oznámil přítomným, že zasedání bylo svoláno dne 

29.10.2010, informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu ve 

Věžné dne 29.10.2010.  Ustavující zasedání bylo tedy svoláno řádně a včas. Konstatoval, že jednání je 

přítomno 7 nově zvolených členů zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem 

jednání. Program byl schválen. 

 

Program: 

1. Ověření správnosti osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Věžná 

2. Slib nově zvolených členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 

3. Hodnocení předchozího volebního období 

4. Volba starosty a místostarosty obce 

5. Volba předsedů a členů výborů obce 

6. Rozpočtové opatření č.5/2010 

7. Určení výše odměn členů zastupitelstva obce 

8. Určení výše platu starosty a místostarosty obce 

9. Stanovení termínu řádného zasedání zastupitelstva obce 

10. Různé 

11. Závěr 

 

Průběh zasedání řídil nejstarší zvolený zastupitel p. Ladislav Vlach. 

Ad 1. Ověření správnosti osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce 
Věžná 

Dosavadní starosta obce Ladislav Vlach předal nově zvoleným zastupitelům obce osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce Věžná. Zastupitelstvo ověřilo správnost předaných osvědčení. 

Ad 2. Slib nově zvolených členů zastupitelstva obce 

Zapisovatel přednesl znění zákonem předepsaného slibu: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 

Všichni zvolení členové zastupitelstva obce stvrdili slib svým podpisem a slovem „Slibuji“. 

Ad 3. Hodnocení předchozího volebního období 

Dosavadní starosta obce p. Ladislav Vlach zhodnotil předchozí volební období. 
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Ad 4. Volba starosty a místostarosty obce 

Nově zvolené zastupitelstvo obce navrhlo veřejnou volbu starosty a místostarosty obce. Na funkci starosty 

obce by navržen p. Ladislav Vlach. Na funkci místostarosty obce byl navržen p. Ing. Pavel Martinec. 

Ad 5. Volba předsedů a členů výborů obce 

Zastupitelstvo obce navrhlo finanční výbor v tomto složení: Josef Mareš – předseda, Tomáš Kertis – člen, 

Lukáš Tichý – člen. 

Zastupitelstvo obce navrhlo kontrolní výbor v tomto složení: Miroslav Zíka – předseda, Lukáš Tichý – člen, 

Jiří Kotrba – člen. 

Ad 6. Rozpočtové opatření č.5/2010 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.5/2010 a navrhlo jeho schválení. 

Ad 7. Určení výše odměn členů zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce navrhlo odměny členů zastupitelstva obce ve výši 450,- Kč/měsíčně. 

Ad 8. Určení výše platu starosty a místostarosty obce 

Zastupitelstvo obce navrhlo plat starosty obce ve výši 5 500,- Kč/měsíčně a plat místostarosty obce ve výši 

3 500,- Kč/měsíčně. 

Ad 9. Stanovení termínu řádného zasedání zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce navrhlo termín 2. řádného zasedání zastupitelstva obce – čtvrtek 2.12.2010. Zároveň 

zastupitelstvo obce navrhlo, aby se řádná zasedání zastupitelstva obce konala vždy v 1. čtvrtek v měsíci. 

Ad 10. Různé 

 Zastupitelstvo obce navrhlo příspěvek ČČK Věžná ve výši 1 000,- Kč na Mikulášskou nadílku. 

 Zastupitelstvo obce navrhlo vyhovět žádosti SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD dne 

27.11.2010 za účelem pořádání kateřinské diskotéky. 

Ad 11. Závěr 

Nově zvolený starosta obce Ladislav Vlach poděkoval všem přítomným za účast a ustavující zasedání 

zastupitelstva obce ukončil. 

 

Ve Věžné dne 11.11.2010 

 

Zapsal: Ing. Pavel Martinec 

 

Ověřili: Josef Mareš 

   Miroslav Zíka 

 

Starosta: Ladislav Vlach 
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne 
11.11.2010 

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Zvolilo veřejnou volbou starostou obce p. Ladislava Vlacha, nar. 16.6.1963, bytem Věžná 46,  a to 

poměrem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

2. Zvolilo veřejnou volbou místostarostou obce p. Ing. Pavla Martince, nar. 30.11.1977, bytem Věžná 

44, a to poměrem hlasů 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. 

3. Schvaluje finanční výbor v tomto složení: Josef Mareš – předseda, Lukáš Tichý – člen, Tomáš Kertis 

– člen. 

4. Schvaluje kontrolní výbor v tomto složení: Miroslav Zíka – předseda, Jiří Kotrba – člen, Lukáš 

Tichý – člen. 

5. Schvaluje rozpočtové opatření č.5/2010. 

6. Schvaluje odměny členů zastupitelstva obce ve výši 450,- Kč/měsíčně. 

7. Schvaluje plat starosty obce ve výši 5 500,- Kč/měsíčně. 

8. Schvaluje plat místostarosty obce ve výši 3 500,- Kč/měsíčně.  

9. Schvaluje termín 2. řádného zasedání zastupitelstva obce – čtvrtek 2.12.2010. 

10. Schvaluje každý 1. čtvrtek v měsíci jakožto termín řádného zasedání zastupitelstva obce. 

11. Schvaluje příspěvek ČČK Věžná ve výši 1 000,- Kč na Mikulášskou nadílku. 

12. Vyhovuje žádosti SDH Věžná o bezplatný pronájem sálu KD dne 27.11.2010 za účelem pořádání 

kateřinské diskotéky. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ________________________________ 

  starosta                   zástupce starosty 
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Prezenční listina 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Věžná 

11.11.2010 

 

Ladislav Vlach …....................................... 

 

Miroslav Zíka ............................................ 

 

Lukáš Tichý ……. ….................................. 

 

Tomáš Kertis …......................................... 

 

Josef Mareš …........................................... 

 

Jiří Kotrba …............................................. 

 

Ing. Pavel Martinec …...............................         

 

 

 


