Z á p i s z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Sadově
dne 14.11.2002

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Sadov zahájil pan Bohumil Wolf a předal slovo
panu Karlu Kochovi.
Nově zvolené zastupitelstvo souhlasilo, aby jednání řídil do té doby, než bude zvolen nový
starosta, pan Karel Koch.
Ze 13 členů nově zvoleného zastupitelstva obce je přítomno 13 členů, tz. že OZ je usnášeníschopné.

Program jednání :
______________
1. Zahájení
2. Složení slibu členy OZ
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba předsedů výborů a jednotlivých komisí
6. Diskuse
7. Závěr jednání

2. Složení slibu
Členové OZ složili slib do rukou předsedajícího zasedání OZ pana K.Kocha.
3. Volba starosty
OZ souhlasilo, že volba starosty proběhne tajnou volbou. V prvním kole voleb nebyl
většinou hlasů zvolen starosta. (p. Koch - 6 hl., p.Dyková - 5 hl., p.Levko - 1 hl., p.Wolf 1hl.)
Ve druhém kole byl zvolen starostou obce pan Karel Koch ( 8 hl. pro p. Kocha, 5 hl. pro p.
Dykovou).
4. Volba místostarosty
Navrženi na místostarostu byli - p. Levko, p.Dyková, p.Wolf. Volba místostarosty proběhla tajnou volbou. V prvním kole nebyl většinou hlasů místostarosta zvolen(p. Wolf - 5 hl.,
p. Dyková - 6 hl., p. Levko 2 hl.)
Ve druhém kole byla zvolena p. Ludmila Dyková (7 hl. pro p. Dykovou, 6 hl. pro p. Wolfa).
5. Volba předsedů výborů a jednotlivých komisí

Předsedkyní finančního výboru byla zvolená p. Markéta Topinková.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan František Farář.
Předsedou komise výstavby a bytové byl zvolen pan Karel Schwarz.
Předsedkyní komise školské a kulturní byla zvolena paní Hana Kovářová.
Předsedou komise životního prostředí byl zvolen pan Laci Levko.

6. Diskuse
Pan F.Farář poděkoval občanům Boru za zodpovědný přístup k volbám.
7. Závěr jednání
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Ludmila Dyková

Karel K o ch

Místostarostka obce

Starosta Obce Sadov

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva v Sadově
ze dne 14.11.2002
_______________________________________________________________________
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva v Sadově na svém jednání projednalo a schválilo
:

1. Starostou Obce Sadov byl zvolen pan Karel K o ch.
2. Místostarostou Obce Sadov byla zvolena paní Ludmila D y k o v á.
3. Zvolení předsedů výborů a jednotlivých komisí.

Ludmila Dyková

Karel K o ch

Místostarostka obce

Starosta Obce Sadov

