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Usnesení 
přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 1. listopadu 2014 v sále KD Vedrovice 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                      Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, 
                      Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav  
                     
 

Návrh usnesení č. 1/1 – Zastupitelstvo obce Vedrovice určuje ověřovatele 
zápisu Bechovou Ivanu a Bc. Petra Závišku a zapisovatelem Nikolu 
Herzánovou. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 1/2 – Zastupitelstvo obce Vedrovice schvaluje následující 
program ustavujícího zasedání: 

 
1) Volba starosty a místostarosty 

a)  určení počtu místostarostů 
b)  určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c)  určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d)  volba starosty 
e)  volba místostarosty 

2) Diskuse 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 1/3 – Zastupitelstvo obce Vedrovice schvaluje zvolení 
jednoho místostarosty 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 1/4 – Zastupitelstvo obce Vedrovice v souladu s § 84 odst. 
2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 1/5 – Zastupitelstvo obce Vedrovice volí starostou obce 
Vedrovice pana Richarda Janderky. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  1 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 1/6 – Zastupitelstvo obce Vedrovice volí místostarostou 
obce Vedrovice Michala Kolegara. 
  
Hlasování:  pro  4 hlasů 
                    proti  5 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení nebylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 1/7 – Zastupitelstvo obce Vedrovice volí místostarostou 
obce Vedrovice Bc. Petra Závišky. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 
                    proti  3 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Starosta obce                                                                 Místostarosta obce 
                           
Datum: 


