
Usnesení z ustavujícího zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 1.11.2006                                                                                                                                                                            
 
1/ 1 - 06 
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 1.11.2006 
1. Zahájení  
2. Složení slibu �len� zastupitelstva obce 
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
4. Volba �len� volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších �len� rady 

obce 
5. Volba �len� návrhové komise 
6. Ur�ení ov��ovatel� zápisu 
7. Schválení zp�sobu volby a volebního �ádu pro volbu starosty, místostarosty a 

dalších �len� rady 
8. Volba starosty 
9. Volba místostarosty a dalších �len� rady obce 
10. Návrh na z�ízení finan�ního výboru, volba p�edsedy a �len� výbor� 
11. Návrh na z�ízení kontrolního výboru, volba p�edsedy a �len� výboru 
12. Organiza�ní záležitosti 
13. R�zné 
14. Záv�r  
 
2/1 - 06 
Zastupitelstvo obce zvolilo p�edsedkyní volební komise pro volbu starosty, 
místostarosty a další �leny rady obce paní Silvii Ho�ínovou a  �leny volební komise 
paní Marii Mrlínovou a pana Mgr. Miroslava Švece 
 
3/1 - 06 
Zastupitelstvo obce zvolilo p�edsedou návrhové komise pana Antonína Gliera a �leny 
návrhové komise paní Mgr. Vladimíru Švecovou a pana  Martina Poláka. 

 
4/1 - 06 
Zastupitelstvo obce ur�uje ov��ovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce paní Bronislavu Mackovíkovou a pana Jana B�ezovského. 
 
5/1 - 06 
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce uvoln�né starostky Obce Tršice paní Leonu 
Stejskalovou, bytem Tršice �ást Hostkovice �p. 21 
 
6/1 - 06 
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce neuvoln�ného místostarosty pana Lumíra 
Závodníka, bytem Tršice �p. 329 
 
7/1 - 06 
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkcí p�ti�lenné rady obce paní Mgr. Vladimíru 
Švecovou, bytem Tršice �p. 27,  pana ing.  Viktora Ho�ína, bytem Tršice �p. 326  a 
pana Jind�icha Závodníka, bytem Tršice �p. 331 
 



8/1 - 06 
Zastupitelstvo obce z�izuje finan�ní výbor pro volební období 2006-2010 ve složení: 

- p�edseda pan Antonín Glier, bytem Tršice �ást Zák�ov �p. 10 
- �lenové pan Martin Polák, bytem Tršice �p. 310 a paní Drahomíra Ježková, 

bytem Tršice �ást Zák�ov �p. 3 
 
9/1 - 06 
Zastupitelstvo obce z�izuje kontrolní výbor pro volební období 2006 – 2010 ve 
složení: 

- p�edseda pan ing. František Rataj, bytem Tršice �p. 260 
- �lenové paní Bronislava Mackovíková, bytem Tršice �p. 240 a pan Jan 

B�ezovský, bytem Tršice �p. 94 
 
10/1 - 06 
Zastupitelstvo obce pov��uje k disponování  s ú�tem �. 1801708329/0800 u �S a.s. 
a s ú�tem  �. 35-1801708329/0800  tyto své �leny:  
Leonu Stejskalovou, bytem Tršice �ást Hostkovice �p. 21 
Lumíra Závodníka, bytem Tršice �p, 329    a 
Marii �apkovou, bytem Tršice �p. 229 
 
11/1 - 06 
Zastupitelstvo obce na základ� zákona �. 37/2003 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
stanovuje m�sí�ní odm�ny  neuvoln�ným �len�m Zastupitelstva  obce Tršice dle 
p�ílohy 
 
12/1 - 06 
Zastupitelstvo obce pov��uje starostku vypracováním návrhu nového jednacího �ádu 
zastupitelstva obce  - do p�íštího zasedání tj  13.12.2006. 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
Lumír Závodník 
místostarosta 

v.r. 
 
 
 
Vyv�šeno na ú�ední desce dne : 
Sejmuto z ú�ední desky dne :  
 


