Zápisnica
napísaná z 1. ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného
zastupite stva obce Vrchteplá, ktoré sa konalo d a 7.1.2011

obecného

Program: 1. Štátna hymna
------------2. Otvorenie zasadnutia
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie s ubu nvoozvoleného starostu obce a prevzatie
insígnii
5. Zloženie s ubu poslancov
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu zastupite stva
8. Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
9. Vo ba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
10.Správa o overení platnosti vo by starostu obce a poslancov
obecného zastupite stva
11. Návrh na zriadenie komisií a vo ba ich predsedov, prípadne alších
lenov komisie.
12. Schválenie platu starostu
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. . Záver

Prítomní: doterajší starosta obce – Jozef Fu ek
------------ novozvolený starosta obce: ubomír Novosad
novozvolení poslanci: Miroslav Bohuš, Ing. Zdena Bohušová,
Bc. Miroslav Minar ík
alej boli prítomní – ob ania:
Viera Vokelová –bytom Vrchteplá 50 pracovní ka obecného úradu a
Milan Minar ík st. , bytom Vrchteplá 98.
Rokovanie:
Zasadnutie zastupite stva zahájil doterajší starosta Jozef Fu ek, privítal
prítomných a to – novozvoleného starostu obce i 3 prítomných novozvolených
poslancov obecného zastupite stva, i prítomnch ob anov.
Prikro ilo sa k alšiemu bodu, v ktorom dotrajší starosta vyzval predsedky u
miestnej volebnej komisie p. Boženu Novosadovú, aby podala informáciu o
výsledkoch volieb do orgánov samosprávy našej obce. Predsedky a MVK

informovala všetkých prítomných o výsledku volieb do orgánov samosprávy
obce pod a zápisnice o výsledku volieb.
alej sa prikro ilo k zloženiu s ubu novozvoleného starostu obce.
Predsedky a MVK p. Božena Novosadová pre ítala znenie s ubu starostu obce:
S ubujem na svoju es a svedomie, že budem riadne plni svoje povinnosti,
ochra ova záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone
svojej funkcie starostu uplat ova pod a svojho najlepšieho vedomia a
svedomia.“
Starosta obce podpísal zákonom predpísaný s ub.
Novozvolený starosta vyzval Ing. Zdenu Bohušovú – novozvolenú poslanky u
obecného zastupite stva, aby pre ítala znenie s ubu poslancov obecného
zastupite stva. S ub znie:
S ubujem na svoju es a svedomie, že budem riadne plni svoje povinnosti,
ochra ova záujmy obce, dodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupite stva ich budem uplat ova pod a svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.“
Traja prítomní poslanci zložili zákonom predpísaný s ub.
alším bodom programu bola informácia starostu obce o innosti obce
v budúcnosti.
Vo svojom príhovore starosta obce sa vyjadril, že je ve mi rád, že sa mu do
novozvoleného zastupite stva dostali mladí udia, ktorým verí, že mu pomôžu.
Informoval, že preberanie funkcie sa uskuto ní až zajtra a zárove vyzval
prítomných poslancov, i sa môžu zú astni preberania funkcie.
alej informoval,že by chcel, aby jeho zástupcom bol Bc. Miroslav Minar ík,
lebo verí,že mu ve a pomôže a že sa môže na neho kedyko vek obráti , je po
ruke.
Za overovate ov zápisnice boli ur ení: Bc. Zdena Bohušová
Miroslav Bohuš

Ostatné body programu neboli prejednávané.

Uznesenie obecného zastupiteľ stva zo dňa 7.1.2011:
A. Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Vrchteplá.
2. Informáciu starostu obce
B. Konštatuje, že
1. Zvolený starosta obce – ubomír Novosad – zložil zákonom predpísaný
s ub starostu obce
2. Zvolení a prítomní poslanci: Miroslav Bohuš
Ing. Zdena Bohušová
Bc. Miroslav Minar ík
zložili zákonom predpísaný s ub poslanca obecného zastupite stva.
3. Za zástupcu starostu obce si starosta ur il: Bc Miroslava Minar íka.

ubomír Novosad
starosta obce
Tým bol program zasadnutia vy erpaný a ke že nebolo viacej návrhov
ani pripomienok starosta zasadnutie ukon il.

Overovatelia: Ing. Zdena Bohušová
--------------- Miroslav Bohuš
Zapísala: Viera Vokelová

