Obec Bítovany
Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 1 / 2014
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 4.11.2014
Zastupitelstvo obce :
A) bere na vědomí
1.1. složení slibu všemi sedmi členy zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona
č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění
1.16. diskusi
B) schvaluje
1.2. rozšířený program zasedání
1.3. ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Vohradníkovou, Pavla Binka a zapisovatelku Ing.
Evu Jonášovou
1.4. volbu pouze jednoho místostarostyjako neuvolněného
1.6. tajný způsob volby starosty a místostarosty dle předneseného volebního řádu
a schvaluje volbu členů volební komise ve složení Olga Dvořáková, Marie
Dvořáková, Emilie Štursová
1.15 rozpočtové opatření č. 9 a 10/2014
C1 určuje
1.5. výkon funkce starosty jako neuvolněnou funkci a současně konstatuje, že žádná
funkce v ZO nebude vykonávaná jako uvolněná
D^ zřizuje
1.9. a) tříčlenný finanční výbor
1.10. a) tříčlenný kontrolní výbor
1.11. a) čtyřčlenný výbor pro práci s mládeží
1.12. a) šestičlenný výboru pro kulturu a občanské záležitosti
1.13. a) čtyřčlenný výbor sportovní

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Volební řád pro tajnou volbu starosty a místostarosty obce
4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
5) Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 1 /2014
Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2014

podpis:

Zapisovatelka: Ing. Eva Jonášová
Ověřovatelé:
Ing. Kateřina Vohradníková, dne:

r.
M lorf
.:.....:.

Pavel Binko, dne: .S:.f.f.:..^^Ť..
Starosta:

podpis:

Ing. Bc. Jaromír Pražan, dne: ..„.?/.-. .í?./ podpis

Razítko obce:

E) volí
1.7. v souladu s § 84 odst. 2, písmenem m) zákona o obcích č. 128/2000Sb., v platném
znění starostou obce
Ing. Bc. Jaromíra Pražana,
narozeného 6. 7. 1951
trvale bytem Bítovany 12
1.8. v souladu s § 84 odst. 2, písmenem m) zákona o obcích č. 128/2000Sb., v platném
znění místostarostkou obce
Ivu Procházkovou
narozenou 30.7.1953
trvale bytem Bítovany 134
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podpis:
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