Obec Vlčice
Zápis z ustavující schůze Zastupitelstva obce Vlčice,
konané dne 01.11.2006
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: ing. Cvrček, ing. Ježková, p. M ach, p. Obst, p. Pecen, p. Trávníček, p. Pelant
Hosté: viz prezenční listina
Zapisovatelem dnešního jednání jmenuji p. Trávníčka
Program:
1) Ověření platnosti výsledků voleb do Zastupitelstva obce Vlčice
2) Slib nově zvolených členů Zastupitelstva obce Vlčice
3) Volba návrhové komise a mandátové komise
4) Volba starosty obce
5) Volba místostarosty obce
6) Volba místostarosty obce se zvláštním zaměřením
7) Volba předsedy finančního výboru
8) Volba předsedy kontrolního výboru
9) Schválení podpisových práv pro nové členy ZO a ředitelku ZŠ
10) Harmonogram práce zastupitelstva obce do konce roku 2006
1) Ověření platnosti výsledků voleb
P. Pecen seznámil přítomné s platností potvrzených výsledků voleb do zastupitelstva
obce.
2) Slib nově zvolených členů zastupitelstva obce
Nově zvolené zastupitelstvo obce složilo slib.
3) Volba návrhové komise a mandátové komise
Navrhujeme do návrhové komise p. M acha a p. Pecena.
Navrhujeme do mandátové komise p. Obsta a Ing. Ježkovou.
4) Volba starosty obce
Volba starosty se uskutečnila tajným hlasováním. Navrhujeme Ing. Františka Cvrčka.
5) Volba místostarosty obce
Volba místostarosty se uskutečnila tajným hlasováním. Navhrujeme p. Václava Pelanta.
6) Volba místostarosty se zvláštním zaměřením a stanoveným pověřením - obecní les
Zastupitelstvo obce odhlasovalo všemi hlasy volbu pro tuto funkci. Volba se uskutečnila
tajným hlasováním. Navrhujeme p. Trávníčka.

-27) Volba předesedy finančního výboru
Navrhujeme jako předsedkyni finančního výboru Ing. Pavlu Ježkovou.
8) Volba předsedy kontrolního výboru
Navrhujeme jako předsedu kontrolního výboru p. Ladislava Obsta.
9) Schválení podpisových práv pro nové členy ZO a ředitelku ZŠ
Navrhujeme pro ČS a.s. Trutnov - Ing. Františka Cvrčka, pí. Alenu Trávníčkovou a p.
Václava Pelanta, pro KB Trutnov - Ing. Františka Cvrčka a pí. Alenu Trávníčkovou.
Navrhujeme pro účet ZŠ a M Š Vlčice vedený u ČS a.s. Trutnov - Ing. Františka Cvrčka a
M gr. M ilenu Blažkovou.
10) Harmonogram práce zastupitelstva obce do konce roku 2006
Navrhujeme termíny:
13.11.2006 od 18.00 hod.
11.12.2006 od 18.00 hod.

-3Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Vlčice ze dne 1.11.2006
ad 1) ZO bere na vědomí výsledky voleb do zastupitelstva obce Vlčice.
ad 2) ZO bere na vědomí složení slibu všech nově zvolených členů Zastupitelstva obce
Vlčice.
ad 3) a) ZO schvaluje složení návrhové komise - p. M ach a p. Pecen
všemi hlasy (7)
b) ZO schvaluje složení mandátové komise - p. Obst a Ing. Ježková
všemi hlasy (7)
ad 4) ZO schvaluje zvolení starosty obce - Ing. František Cvrček (5 hlasů)
Pan Trávníček (2 hlasy)
ad 5) ZO schvaluje zvolení místostarosty obce - p. Pelant (5 hlasů)
Pan Obst (2 hlasy)
ad 6) ZO schvaluje zvolení 2. místostarosty obce - p. Trávníček (6 hlasů)
Pan M ach (1 hlas)
ad 7) ZO schvaluje zvolení předsedy finančního výboru - Ing. Ježková
všemi hlasy (7)
ad 8) ZO schvaluje zvolení předsedy kontrolního výboru - p. Obst
všemi hlasy (7)
ad 9) ZO schvaluje podpisové právo pro Obec Vlčice a ZŠ a M Š Vlčice:
a) pro ČS a.s. Trutnov - Ing. Cvrček (starosta obce), p. Pelant (1. místostarosta) a pí.
Trávníčková (účetní)
b) pro KB Trutnov - Ing. Cvrček (starosta obce) a pí. Trávníčková (účetní)
c) pro ZŠ a M Š Vlčice - ČS a.s. Trutnov - Ing. Cvrček (starosta obce) a M gr. Blažková
(ředitelka ZŠ a M Š)
všemi hlasy (7)
ad 10) ZO schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce:
13.11.2006 - od 18.00 hod.
11.12.2006 - od 18.00 hod.
všemi hlasy (7)
Zapsal: p. Trávníček
Ing. František Cvrček
starosta obce
Ing. Pavla Ježková
ověřovatel zápisu
Václav Pelant
ověřovatel zápisu

