USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudno
konaného dne 3.11.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomných : zastupitelů: 7
občanů: dle presenční listiny 4
Průběh jednání: zahájení v 17.00 hodin, ukončení 18.30 hodin
Zapisovatelka: Foitová Ladislava
Ověřovatelé zápisu: p. Kurfürstová, Rosypalová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složený slib nově zvolených zastupitelů dle § 69
odst. 2 zákona o obcích , žádný ze zastupitelů složení slibu neodmítl a ani nesložil slib
s výhradou.

I. Zastupitelstvo obce Roudno schvaluje
l. program ustavujícího zasedání
Hlasování: pro 7 , proti 0, zdržel se 0
2. určení zapisovatele paní Foitovou a ověřovatele zápisu paní Kurfüstovou,
volbu mandátové a volební komise ve složení: Mgr. Pajkošová Alena, Rožnovská
Marie, Mlynarčíková Marie
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdržel se 0
3. Zprávu mandátové komise a ověření platnosti volby členů Zastupitelstva obce
Roudno
Hlasování: pro 7 , proti , zdržel se
4. Způsob hlasování volby starosty a místostarosty:
Veřejné hlasování
Hlasování: pro: 7 , proti , zdržel se 0
5. Odměny starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
Neuvolněný starosta 14.400
Neuvolněný místostarosta 5000
Předseda kontrolního výboru a finančního výboru a člen zastupitelstva 1300
Člen zastupitelstva a člen výboru 1.100
Předseda komise, člen zastupitelstva 1.100
Odměny budou vypláceny ode dne 4.11.2014
Hlasování: pro: 7 , proti , zdržel se 0

II. Zastupitelstvo obce Roudno volí
l. starostkou obce: ing. Dagmar Staňkovou
Hlasování: pro: 6 ,
proti , zdržel se 1
2. místostarostou obce: pan Martina Rožnovského
Hlasování: pro: 6 , proti , zdržel se 1

III. Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdržel se0

IV. Zastupitelstvo obce volí
l. předseda finančního výboru ing. Pajkoš Boris
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdržel se 1
2. předseda kontrolního výboru p. Mlynarčík Josef
Hlasováni:

pro

6 , proti 0 , zdržel se 1

.
V. Zastupitelstvo obce Roudno zřizuje
- komisi Životního prostředí a zemědělství, předseda komise pan Schneider Vítězslav
- sbor pro občanské záležitosti, předsedkyně Mgr. Románková Zdeňka
VI. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- organizační změny obecního úřadu
- rozpočtové opatření č. 3/2014

V Roudně dne: 5.11.2014
Rožnovský Martin
Místostarosta obce

Zveřejněno na ÚD dne: 6.11.2014
Sejmuto z ÚD: 24.11.2014

ing. Staňková Dagmar
Starostka obce

