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Zastupitelstvo obce Svojšice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

I) Vo1ba staroSty a míStostarosty
' určení způsobu Vofby Starosty a míStostarosty
' volba starosty
' volba míStostarosty
II) ZŤízení finančního, kontrolního výboru a ostatních výborů
' určení počtu čIenů fínančního a kontrolního výboru

volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
určení ostatních předsedů výborů

odrněny zastupitelů
lla s Kuse

Výstedek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se O

USneSení č' 2 byIo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitels'tvo obce SvojŠíce Volí starostÓu

VýSIedek hlasování: Pro 7 Proti 0 zdrželí se

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod I - wolba stalosty a nístosťarosty:
Určení poětu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho míStostarostu. ,]iné náVrhy
nebyly vzneSeny/ proto bylo hlasováno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce SVOJŠICE schválifo zvolení jednoho místostarosty.

Výsfedek hlasování: Pro 7 Proti 0 ZdrŽeli se O

Určení způsobu volby starosty a rrístostarosty:

Předsedající konstatoval, Že nestanoví-Ii zastupite]_Stvo jinak, probíhá volba staÍosty
a míStostaTosty veřejně hlasováním. Změnu způSobu hlasování musí schválít zastupitelstvo. V

případě tajné votby budou h1asy jednotlív]'mi členy ZastupitefStva odevzdány do přípravené
ňtaiovací úrny, následně budou předsedajícím spočítány a případným čIenům zastupite}Stva bude
umoŽněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předseda}ící vyzvd. členy zastupitelstva k přednesení
návrhů na změnu způsobu hlasování ' Žaané návrhy nebyly podány'

Návrh usneseni:

ZastupitelStvo obce Svojšice schvalu;e Veřejný způsob vo.Lby Starosty a místostarosty
p9stupem uveden1Ím předsedaj ícím.

výSledek h-Lasování: PIo 7 Proti 0 Zdrželi se 0

UsneSeni č. 3 by1o schváIeno.

Předseda]rcr dáIe upozorni1, Že nejdříve bude volen Starosta a'po jeho zvolení,
případně pÓ nezvolení žádného kandidáta bude přiStoupeno k vofbě místoStaroSty. o jednotlivých
kandidátech bude hLasováno v pořadí, v jakém byIi navrŽeni, přičemž po p1atném zvolení
konkrétního kandidáta jiŽ nebude v hIasování pokračováno'

Nawrhowání kandidátů na funkci starosty a woIba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány nástedujicí návrhy: Člen zastupitelstva Michal MáIek navrhl zvolít do funkce starosty
ir,g. e"t.u Jošta Před hIásováním byla dána možnoSt zastupitelům i přítomným občanům sděIit své
stanovíSko. Žádné stanovisko Sdě]eno nebylo.

Tng. Petra ,Jošta
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