OBEC VŠEŇ
(Identifikační číslo: 00276278)
ZASTUPITELSTVO OBCE
7. volební období (2014 – 2018)

ZÁPIS
o průběhu zasedání zastupitelstva obce
ZÁPIS
Pořadové číslo zasedání
ve volebním období:
Den a místo konání zasedání:
Počet přítomných zastupitelů:
Pověřený pořizovatel Záznamu:
Určení ověřovatelé:
Schválený pořad jednání
zastupitelstva:

X.
Pondělí 4. dubna 2016
Hasičský dům č. p. 45 Ploukonice
12
Pí. Libuše Kožená

Miroslav Vávra, Petr Jiránek
1. Schválení programu
2. Námitky proti zápisu o průběhu minulého zasedání
3. Informace o darech odstoupenému starostovi
4. Volba starosty
5. Závěr
Počet hlasů pro pořad jed- Program po rozšíření o bod 3 byl schválen 9 hlasy.
nání:
Průběh a výsledek hlaso- Zasedání z pověření Rady obce řídil Ing. R. Janeček
vání a přijatá usnesení
k jednotlivým bodům po- Ad 1.: Program byl schválen ve znění, které je uvedeno výše.
řadu:
Ad 2.: Nebyly
Ad 3): Předány budou bonsaj, obraz a děkovná listina
ZO vzalo na vědomí
Ad 4): Vzhledem k nepřítomnosti starosty a místostarosty bylo
zasedání přerušeno s tím, že pokračovat bude 6. dubna 2016 od
20 hodin tamtéž.
Usnesení: Pro/Proti/Zdržel:9/0/0
Zasedání přerušeno
Pokračování 6. 4. 2016:
Přítomní: dle presenční listiny (14 zastupitelů), ZO je usnášení
schopné
Doplnění programu:
1) Slib nového zastupitele pí. Hany Hlůžové
2) Návrh a schválení volební komise
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3) Volba starosty
4) Doplnění programu po volbě starosty
5) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel: 14/0/0
Ad1) Pí Hana Hlůžová souhlasí s funkcí zastupitele. Byl proveden slib a zapsána do listiny zastupitelů.
Ad2) Volba volební komise: předseda MUDr. Hakenová, členové pí Šťastná a p. Vávra
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel: 14/0/0
Ad3) 14 volebních lístků bylo předáno volební komisi, která
provedla jejich označení dle Volebního řádu.
Přítomní byli vyzvání k návrhům na funkci starosty. Navrženi byli p. Petr Masopust a p. Ing. Radim Janeček. Následovala volba starosty. Všechny volební lístky byly
platné a výsledek voleb je:
9 hlasů Ing. Radim Janeček
5 hlasů Petr Masopust
Volba starosty je platná a Ing. Radim Janeček funkci přijímá.
Petr Masopust rezignuje na funkci místostarosty a člena Rady
obce. Poté byla cca 5 minut přestávka.
Ad4) Volba místostarosty a radního je prozatím odložena. Navrženo přerušení zasedání ZO. Pokračování 18. 4. 2016
od 19 hodin tamtéž.
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel: 12/0/2
Zasedání přerušeno
Pokračování 18. 4. 2016
Přítomní: dle presenční listiny (12 zastupitelů), ZO je usnášení
schopné
Program: 1) rezignace p. Marka na funkci zastupitele
2) slib nového zastupitele p. Pavla Krejčího
3) volba místostarosty a radních
4) doplňující informace z obce
5) diskuse a závěr
Hlasování: Pro/Proti/Zdržel: 12/0/0
Ad1) Dopisem z 13. 4. 2016 rezignuje p. Pavel Marek na funkci
zastupitele k 13. 4. 2016. Bylo vysloveno poděkování za
dlouholetou práci pro obec
Ad2) Náhradníkem je p. Pavel Krejčí. S funkcí zastupitele souhlasí. Byl složen slib a zapsán do listiny zastupitelů.
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Ad3) Volba místostarosty – navržen p. Petr Jiránek. Návrh přijímá. Probíhá volba dle volebního řádu. Výsledek:
10 hlasů pro
2 hlasy zdrženy
Volba místostarosty je platná a p. Petr Jiránek funkci přijímá.
Volba členů rady obce – navrhnuti pí Burešová a p. Petr Masopust. Oba kandidaturu přijímají.
Hlasování pro pí. Burešovou: pro: 11, Proti: 0, Zdržel: 1
Pí. Blanka Burešová byla zvolena do Rady obce
Hlasování pro p. Masopusta: pro: 11, Proti: 0, Zdržel: 1
P. Petr Masopust byl zvolena do Rady obce
Tímto je Rada obce kompletní a může začít opět pracovat.
Ad4) Informace o možnosti bio kontejnerů a svozu SKO.
Bude proveden výběr dodavatele s preferencí služeb na
místní podnikatelské subjekty. Je též možné řešení SKO
na sběrný dvůr TS Turnov tzv. na občanku. Bude průběžně řešeno.
Informace o právní odpovědnosti zastupitelů a možnosti
pojištění v rámci komplexní pojistky obce.
Spolek přátel divadla – pí Skupová osloví občany a povede evidenci zájemců
Poděkování organizátorům Noci s Andrsenem a Ukliďme
Všeň za výborně odvedenou práci a organizaci akcí.
Stavba hřiště – zjištěno špatné podloží. Budoou provedeny zátěžové zkoušky a podle výsledku se stanoví další
postup.
D. Hakenová pozvala všechny na pochod Ještěd – Všeň
R. Janeček – info o nákupu nové techniky + nová vrata na
garáži.
R. Knížková, I. Skupová – organizace Vítání občánků.
Bude dořešeno na RO.
X. Zasedání zastupitelstva Obce Všeň ukončeno ve 20.34

Podpis starosty:
Podpisy ověřovatelů:
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