
Po zVolení starosty převza1 Staronový StaroSta ved'ení zasedání (dále Veden ;ako,.předsedající").

Nawrhowání kandidátů na funkci místostarosty a wolba míst'ostarosty:

PředSedající vyzvaI čfeny zaStupite1stva k podávání návrhůByly podány nás1edující návrhy: ČIen zastupitelStva Markéta KŤiŽovámístoStarosty Miros1av Lachmana Před hlaSováním byla dána moŽnost
občanům Sdělit své stanovisko. Žádné StanÓviSko sděleno nebylo.

NáVrh usneSení:

Zastupitelstvo obce Svojšice
volí místostarostou Miroslava Lachmana

na funkci místostarosty.
navrhl z,tolrt do funkce

zastup1tefům i přítomn1ým

Výsfedek hlasování: Pro 7 Proti O ZdrŽefi se 0

Usnesení č. 5 bvfo Schvá]eno.

Bod 1I - zŤizení finaněního a kontrolního r4ýboru:
Zřízení uýborů a urěení poětu je1ich čIenů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finančni a kontrofnívýbor Is 117 odst.2 a S B4 odst.2 písm' l) zákona o obČích], neboť funkční období výborůpředchozího zastupiteIstva zanikto spolu se zánikem původního ZaStupitelstva. Zastupite1stvourčuje počet čIenů výboru, který musí být richý (S 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemŽfinanční a kontrolní výbor musi mít nejméně tři členy (s_119 odst. 1 zákona o obcích). čr"r'yvýboru mohou být členové zastupite1stva i jiné osoby,. pouze předsedou výboru můŽe být jen členZastupite.LStVa (s LI7 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrofního nebo finančního výborunemůŽe být stalosta, místostarosta, tajemník obecního úřádu ani osoby zabezpečující rozpočtovéa účetní práce na obecním úřadu (S 119 odst. 1 zákona o obcích)

Předsedající navrhl, aby zaStupitelstvo zřídi1o finanční výbor a kontrofní výbor,přičemŽ kaŽdý z nich bude mít tři čteny. Jiný návrh podán nebyl. pied hlasováním byla dánamoŽnoSt Zastupíte1ům i přítomn]ým občanům sdělit své stanovísko. Žáané stanoviSko sděfenonebylo.

Návrh usneSeni:

ZastupiteIstvo obce Svojšice zŤizu)e finanční výbor a kontro1ní výbor. oba výbory budoutříčfenné.

Výsledek hfasování: Pro 7 Proti O ZdrŽefi Se O

Usnesení č. 6 byto schváleno.

vo]-ba předsedy finaněního w1iboru:

. .- Předsedající vyzval č1eny zastupitefStva. k podávání návrhů na funkci předsedyfinančního výboru. Byly podány nástedující návrhy: Člen zastupitelstva Miroslav Lachman navrhlzvolít do funkce předsedy finančního výboru Jiiího Mařana Před hlasováním by1a dána moŽnostzastupítelům i přítomným občanům sdělit SVé stanovísko. Žádné stanovrsko sděteilo nebvlo.
Navrh usnesenr:

Zastupítelstvo obce Svojšice volí předsedu fínančního výboru Jiřího MařanaVýsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se O

Usnesení č. 7 by.Io Schváleno.

volba předsedy kontroIního uýboru:

Předsedajíci vyzval č1eny zaStupitefstva k podávání návrhů na funkcr předsedykontrofního výboru. Byty podány následující návrhy: ČIe; zastupitelstva Tng. Petr Jošt navrhlzvolit do funkce předsedy kontroLního výboru Michala Málka Před hlasováníň byla dána moŽnostzastupitelům i přítomným občanům sdělít své stanovisko. Žádné stanoviSko sděIeno nebVlo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Svojšice volí pŤedsedu kontrofního výboru Michala Máfka

Usnesení č. 8 by]o schváleno.


