OBEC MOLDAVA
ZÁPIS
13/12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moldava, které se uskutečnilo dne 12.
července 2012 od 17.00 hod. na Obecním úřadu Moldava č. p. 113
Přítomno:
6 členů zastupitelstva obce
Omluveno: 2 člen zastupitelstva obce
Neomluveno: 1 členové zastupitelstva obce - viz prezenční listina
Občané a hosté: 1
PROGRAM:
1/ Zahájení
2/ Odstoupení zastupitele
3/ Ověření nového člena zastupitelstva
4/ Slib nového člena zastupitelstva
5/ Závěr
1. Zahájení
Zastupitelstvo zahájil místostarosta obce Tomáš Tvrdík, který všechny přítomné přivítal a
konstatoval, že zastupitelstvo obce Moldava bylo řádně svoláno, sešlo se v počtu 6, 2 omluveni, 1
neomluven a je tedy usnášeníschopné.
Dále upozornil, že záznamové zaříjení je zapnuté a požádal o dodržování jednacího řádu. Ten
komu bude uděleno slovo, aby mluvil nahlas a srozumitelně.
1.1. Navrhovatel usnesení
Jako navrhovatele usnesení navrhl místostarosta sám sebe.
Jelikož nikdo ze zastupitelů ani občanů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal pan
místostarosta o návrhu hlasovat a navrhl znění usnesení:
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 5;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 197/13/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje navrhovatelem usnesení p. Tomáše
Tvrdíka.
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1.2. Program jednání a určení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovateli zápisu byli určeni Roman Prokop a Eva Kardová.
PROGRAM:
1/ Zahájení
2/ Odstoupení zastupitele
3/ Ověření nového člena zastupitelstva
4/ Slib nového člena zastupitelstva
5/ Závěr
Pan místostarosta navrhl program dnešního zasedání schválit.
Jelikož nikdo ze zastupitelů nevyslovil žádný dotaz ani připomínku, dal předsedající o návrhu
hlasovat s návrhem znění usnesení.
Hlasování členů zastupitelstva obce:
pro..................… 5;
proti...............…. 0;
zdržel se.........…. 0.
Návrh a usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 198/13/2012
Zastupitelstvo obce Moldava po projednání schvaluje program 13. veřejného zasedání
zastupitelstva dne 12. 7. 2012.
Zápis z dvanáctého zastupitelstva
Pan místostarosta sdělil, že zápis z 12. zasedání zastupitelstva byl ověřovateli ověřen. Do
současné doby k němu zastupitelé nevznesli žádné námitky. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva je
tedy schválený.
2. Odstoupení zastupitele – na vědomí
Dne 27.6.2012 ve 13.54 hodin předala Mgr. Markéta Kvasňová písemnou rezignaci a vzdání se
mandátu člena zastupitelstva obce Moldava.
3. Ověření nového člena zastupitelstva
Podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 15.-.16.10.2010 je
prvním náhradníkem volební strany „Strana svobodných občanů“ pan Michael Haslinger. Tomu
vznikl mandát dnem 1.7.2012 v 00.00 hodin. Podle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí, jsme jako zastupitelstvo obce do 15ti dnů nově nastoupenému
členovi zastupitelstva povinni předat osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva.
Předsedající vyzval pana Michaela Haslingera, aby osvědčení o nastoupení do funkce člena
zastupitelstva převzal. Zároveň předsedající zkontroloval údaje v občanském průkazu nového
člena zastupitelstva. Michael Haslinger osvědčení převzal.
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4. Slib nového člena zastupitelstva
Předsedající vyzval pana Michaela Haslingera ke složení slibu. Michael Haslinger hlasitě přečetl
text slibu a pronesením slova „SLIBUJI“ a podpisem slibu slib složil.
5. Závěr
Poděkování všem za účast na jednání.
V obci Moldava dne: 12.7.2012
Zapsala: Miloslava Patzeltová

Ověřovatelé zápisu:

Eva Kardová

podpis……………………….

Roman Prokop

podpis ……………………….

Místostarosta obce Moldavy: Tomáš Tvrdík

podpis………………………..
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