Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš,
konaného dne 7. listopadu 2014 ve Veliši
Přítomni:

Josef Buchal, Josef Bureš, Pavel Dvořák, Tomáš Kahoun, Marie Kahounová,
Martin Kocourek, Pavel Kocourek, Petr Mach, Jaroslav Sedláček

Jednání zahájil a řídil nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva obce Veliš pan Petr Mach,
který v úvodu přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání a nově zvoleným zastupitelům obce
popřál hodně zdraví a úspěchů v práci.
Program jednání: 1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Informace o volebním zákonu a zákonu o obcích
Složení slibu zastupitelů
Návrh plánu akcí nově zvoleného zastupitelstva obce Veliš na nové volební
období
6. Volba orgánů obce
7. Usnesení a závěr

ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan Mach navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Pavel Dvořák. Nikdo z přítomných neměl
jiný návrh a proto bylo hlasováno o návrhu pana Macha.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 2

Dále pan Mach navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jaroslav Sedláček a
pan Pavel Kocourek. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh a proto bylo hlasováno o návrhu pana
Macha.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 6 zastupitelů
: 0
: 3

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby zapisovatelem zápisu z ustavujícího zasedání
obecního zastupitelstva obce Veliš byl pan Pavel Dvořák a ověřovateli zápisu pan Jaroslav
Sedláček a pan Pavel Kocourek.
ad 3) Informace o volebním zákonu a zákonu č. 128/2000 Sb. o obcích
Pan Mach dále informoval přítomné zastupitele o volebním zákonu a o zákonu o obcích,
zejména o právech a povinnostech zastupitelů.
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ad 4) Složení slibu zastupitelů
Přítomní členové nově zvoleného zastupitelstva obce Veliš složili jednotlivě slib člena
zastupitelstva a současně slib vlastnoručně podepsali na připravenou listinu.
ad 5) Návrh plánu akcí nově zvoleného zastupitelstva obce Veliš na nové volební období
- dokončit územní plán obce Veliš a vytvořit nové stavební parcely pro zájemce
- zahájit komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veliš a Nespery
- dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků v okolí vodojemu a pod vodojemem obecního
vodovodu ve Veliši a pod hasičskou zbrojnicí v Nesperách
- zrekonstruovat dům v majetku obce („U Daubnerů“) ve Veliši a nalézt pro tento dům využití
- dokončit úpravy dvora u obecního úřadu ve Veliši
- dokončit úpravy pozemku u fotbalového hřiště ve Veliši
- provést rekonstrukci kapličky v Nesperách, zejména rekonstrukci střechy a věže
- zahájit řešení likvidace tekutých domovních odpadů
ad 6) Volba orgánů obce
Pan Mach navrhl přítomným, aby byla provedena volba starosty a místostarosty obce. Pan
Mach rovněž navrhl, aby funkci starosty obce vykonával Pavel Dvořák, který získal ve volbách
nejvyšší počet hlasů. Pavel Dvořák poděkoval voličům za důvěru, ale kandidovat na funkci starosty
odmítl a navrhl, aby funkci starosty pro další funkční období vykonával pan Petr Mach a aby volba
byla veřejná. Pan Petr Mach kandidaturu přijal. Nikdo z přítomných neměl jiný návrh a tudíž bylo
přistoupeno k veřejné volbě starosty obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 1

Starostou obce Veliš byl zvolen pan Petr Mach.
Dále bylo přistoupeno k volbě místostarosty obce Veliš. Pan Mach navrhl, aby funkci
místostarosty obce Veliš vykonával pan Pavel Dvořák, který s kandidaturou souhlasil. Rovněž bylo
navrženo, aby volba místostarosty obce Veliš byla veřejná. Bylo tedy přistoupeno k veřejné volbě
místostarosty obce Veliš.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 7 zastupitelů
: 0
: 2

Místostarostou obce Veliš byl zvolen pan Pavel Dvořák.
Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby funkci starosty obce Veliš v dalším funkčním období
vykonával pan Petr Mach a funkci místostarosty obce Veliš pan Pavel Dvořák.
Paní Marie Kahounová se omluvila z účasti na dalším jednání a opustila jednací místnost.
Dále starosta obce Veliš pan Mach navrhl, aby činnost v kontrolním výboru vykonávali tito
zastupitelé obce Veliš:
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pan Tomáš Kahoun, pan Pavel Kocourek a pan Jaroslav Sedláček a funkci předsedy, aby
zastával pan Jaroslav Sedláček
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 5 zastupitelů
: 0
: 3

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby funkce zástupců kontrolního výboru obce Veliš vykonávali
pan Tomáš Kahoun, pan Pavel Kocourek a pan Jaroslav Sedláček a funkci předsedy kontrolního
výboru, aby zastával pan Jaroslav Sedláček.
Dále starosta obce Veliš pan Petr Mach navrhl, aby činnost ve finančním výboru vykonávali tito
zastupitelé obce Veliš:
pan Josef Buchal, Ing. Josef Bureš a pan Martin Kocourek a funkci předsedy, aby zastával
Ing. Josef Bureš.
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh.
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 5 zastupitelů
: 0
: 3

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje, aby funkce zástupců finančního výboru obce Veliš
vykonávali pan Josef Buchal, Ing. Josef Bureš a pan Martin Kocourek a funkci předsedy finančního
výboru, aby zastával Ing. Josef Bureš.
ad 9) Usnesení

1.
2.
3.
4.

5.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veliš na svém ustavujícím zasedání dne 7. 11. 2014 ve Veliši
schvaluje, aby zapisovatelem zápisu z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce
Veliš byl Pavel Dvořák a ověřovateli zápisu pan Jaroslav Sedláček a pan Pavel Kocourek
bere na vědomí informaci o volebním zákonu a o zákonu o obcích, zejména o právech a
povinnostech zastupitelů.
schvaluje, aby funkci starosty obce Veliš v dalším funkčním období vykonával pan Petr Mach
a funkci místostarosty obce Veliš, aby vykonával pan Pavel Dvořák
schvaluje, aby funkce zástupců kontrolního výboru obce Veliš vykonávali pan Jaroslav
Sedláček, pan Tomáš Kahoun a pan Pavel Kocourek a funkci předsedy kontrolního výboru,
aby zastával pan Jaroslav Sedláček
schvaluje, aby funkce zástupců finančního výboru obce Veliš vykonávali pan Josef Buchal,
Ing. Josef Bureš a pan Martin Kocourek a funkci předsedy finančního výboru, aby zastával
Ing. Josef Bureš
Hlasování:

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

: 8 zastupitelů
: 0
: 0

Zastupitelstvo obce Veliš schvaluje usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva
obce Veliš, konaného dne 7. listopadu 2014 ve Veliši, v tomtéž znění, jak bylo navrženo.
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Ve Veliši dne 7. 11. 2014
Zápis provedl: Dvořák Pavel

…………………………………

Zápis ověřil : Jaroslav Sedláček

…………………………………

Pavel Kocourek

Starosta obce Veliš:

Petr Mach

…………………………….…..

………………………………...
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