
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZTOKY U JILEMNICE 

konaného dne 9.11.2010 v 18,00 hodin v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu 

v Roztokách u Jilemnice. 

 

Přítomni : 

Členové obecního zastupitelstva v počtu 9  členů. 

Ostatní občané  dle presenční listiny v počtu   4   osoba. 

 

Program jednání : 

 

1. Zasedání zahájil bývalý starosta obce pan Osvald Süss  

2. Poté se ujal řízení schůze a přikročil ke schválení programu zasedání a  volbě 

komisí. Po schválení programu byla zvolena návrhová komise ve složení pan Josef 

Šimon a pan Zdeněk Horák. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Stanislav 

Vodnárek a pan Václav Čermák, zapisovatelem pan Jaroslav Šimůnek. 

3. Předsedající pan Osvald Süss složil slib člena zastupitelstva a svůj slib potvrdil 

svým podpisem. Po něm tak učinili ostatní členové zastupitelstva. 

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

zastupitelstva – starosta. 

5. Bylo přistoupeno k volbě starosty a místostarosty. Starostou byl jednomyslně 

zvolen pan Osvald Süss. Místostarostou byl jednomyslně zvolen pan Jaroslav 

Šimůnek. 

6. Starosta obce pan Osvald Süss, poděkoval za projevenou důvěru a přistoupil ke 

schválení jednacího řádu. Po jeho schválení zasedání ukončil. 

 

Usnesení : 

 

OZ schvaluje : 

 

1. Návrhovou komisi ve složení pan Josef Šimon a pan Zdeněk Horák. (pro 9, proti 0) 

2. Ověřovatele zápisu pan Stanislav Vodnárek a pan Václav Čermák. (pro 9, proti 

0) 

3. Zapisovatel pan Jaroslav Šimůnek.     (pro 9, proti 0) 

4. Volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.  (pro 9, proti 0) 

5. Počet uvolněných členů zastupitelstva jeden – starosta.  (pro 9, proti 0) 

6. Starostou byl jednomyslně zvolen pan Osvald Süss.   (pro 9, proti 

0) 

7. Místostarostou byl jednomyslně zvolen pan Jaroslav Šimůnek.. (pro 9, proti 0) 

8. Jednací řád.        (pro 9, proti 0) 

OZ bere na vědomí :  

    1. Složení zákonem předepsaného slibu všemi členy zastupitelstva. 

 

Ověřili : Václav Čermák 

 

              Vodnárek Stanislav  

 

 

                      Süss Osvald                                            Šimůnek Jaroslav 

starosta                                                    místostarosta 


