
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ROZTOKY U JILEMNICE 

konaného dne 4.11.2014 v 18,00 hodin v zasedací místnosti budovy 
Obecního úřadu v Roztokách u Jilemnice. 

 

Přítomni: 
Členové obecního zastupitelstva v počtu 8 členů 
Ostatní občané dle presenční listiny v počtu 8 osob 

 
Program jednání: 
 

1. Zasedání zahájil bývalý starosta obce Osvald Süss  

2. Předsedající Osvald Süss složil slib člena zastupitelstva a svůj slib potvrdil svým 

podpisem a slovem „slibuji“. Po něm tak učinili ostatní členové zastupitelstva. 

3. Poté se Osvald Süss ujal řízení schůze a přikročil ke schválení programu zasedání 

ve znění: 

 

 -  volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

- způsob hlasování 

- volba starosty 

- volba místostarosty 

- volba finančního a kontrolního výboru 

- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 

72 zákona o obcích) 

- diskuse 

 

4. Způsob hlasování byl zvolen veřejný a byl schválen jeden uvolněný člen 

zastupitelstva – starosta. 

5. Po schválení způsobu hlasování byla zvolena návrhová komise ve složení Petr 

Janovský a Martin Šolc. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Stanislav Vodnárek a 

Václav Čermák, zapisovatelem Jaroslav Šimůnek. 

6. Bylo přistoupeno k volbě starosty a místostarosty. Starostou byl jednomyslně zvolen 

Osvald Süss. Místostarostou byl jednomyslně zvolen Jaroslav Šimůnek. 

7. Byl zvolen finanční výbor ve složení předseda – Stanislav Vodnárek, členové – 

Václav Čermák, Jakub Nýdrle. 

8. Byl zvolen kontrolní výbor ve složení předseda – Petr Janovský, členové – David 

Mečíř, Jakub Nýdrle, Martin Šolc, Petr Šolc. 

9. Byly schváleny měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva. 

10. Proběhla diskuse s občany zasedání s výsledkem auditu prodejny f. „Roztoky u 

Jilemnice, s.r.o.“ 

 
 

Usnesení : 
 
OZ schvaluje : 

 
1. Program zasedání 

2. Návrhovou komisi ve složení Petr Janovský a Martin Šol   (pro 8, proti 0) 

3. Ověřovatele zápisu Stanislav Vodnárek a Václav Čermák  (pro 8, proti 0) 

4. Zapisovatel Jaroslav Šimůnek     (pro 8, proti 0) 



5. Volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním  (pro 8, proti 0) 

6. Počet uvolněných členů zastupitelstva jeden – starosta  (pro 8, proti 0) 

7. Starostou byl jednomyslně zvolen Osvald Süss   (pro 8, proti 0) 

8. Místostarostou byl jednomyslně zvolen Jaroslav Šimůnek  (pro 8, proti 0) 

9. Finanční výbor ve složení předseda – Stanislav Vodnárek, členové – Václav Čermák, 

Jakub Nýdrle        (pro 8, proti 0) 

10. Kontrolní výbor ve složení předseda – Petr Janovský, členové – David Mečíř, Jakub 

Nýdrle, Martin Šolc, Petr Šolc      (pro 8, proti 0)  

11. Měsíční odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva dle §72 zákona o obcích 

s účinností od 5. 11. 2014 (viz. příloha č. 1)    (pro 8, proti 0)  

 

 
OZ bere na vědomí :  
 
    1. Složení zákonem předepsaného slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva 

 
Ověřili: Václav Čermák 

 
             Stanislav Vodnárek  
 

 
                    

 
 
 

Süss Osvald    Šimůnek Jaroslav 
starosta     místostarosta 


