Obec Velká Dobrá
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 10.listopadu 2010, od 18:00 hodin.
Místo konání : Kulturní dům Velká Dobrá
Přítomní
: Ing.Zdeněk Nosek,Ing.Josef Kalous, Ing.Pavel Hajný, Michal Vršecký,
Ing.Lenka Hanáčková, Jana Aulická, Ing.Vendula Kliková
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou Zdeňkem Zahrádkou. Informace o konání
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 1.11.2010.
Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o
obcích.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání
zastupitelstva následující:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst.2 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Volba starosty a místostarosty.
a) volba starosty
b) volba místostarosty
c) Určení uvolněné funkce pro starostu
4. Diskuse.
Program byl odsouhlasen.
1. Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích všichni členové obecního zastupitelstva skládají slib
do rukou předsedajícímu Zdeňku Zahrádkovi a potvrzují ho svým podpisem. Všichni
přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého
mandátu.
2. Zapisovatelem je odsouhlasena
: Karolina Tesárková
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni : Michal Vršecký, Jana Aulická
3. a) Volbou starosty byl zvolen počtem 7 hlasů :
b) Volbou místostarosty byl zvolen počtem 7 hlasů :

Ing.Zdeněk Nosek
Ing.Lenka Hanáčková

c) Zastupitelstvo obce Velká Dobrá určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude
Ing.Zdeněk Nosek dlouhodobě uvolněn.
Pro: Ing.Zděněk Nosek,Ing.Josef Kalous, Ing.Pavel Hajný, Michal Vršecký
Zdrželi se : Jana Aulická, Ing.Lenka Hanáčková, Ing.Vendula Kliková
4. Diskuse:
Ing.Nosek poděkoval bývalému starostovi a místostarostovi za jejich práci v obci a nastínil
základní body programu nového zastupitelstva:
- NE vakuové pyrolýze
- zachování stávajícího územního plánu

- dokončení inženýrských sítí v lokalitě „ Na Klínách“
- problematika ČOV
V rámci diskuse vystoupili :
- p.Doskočil – popřál nově zvoleným zastupitelům, dále se zeptal na výši stočného.
- P.Hájek – reagoval na problematiku vakuové pyrolýzy.
- p.Vojík – se zeptal jak to vypadá s opravou kanalizace v lokalitě východ – p. Zahrádka
odpověděl, že se čeká na podpis smlouvy mezi p.Liškou a Obcí Velká Dobrá.

Zapsala : Karolina Tesárková …………………

..........................................
starosta

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Michal Vršecký

……………………………
Jana Aulická

