Usnesení přijatá zastupitelstvem obce Grygov na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2006


Usnesení přijatá zastupitelstvem obce Grygov na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2006


Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje  vyřazení bodu Ustavení výborů a odborných komisí z programu  ustavujícího zasedání. Ustavení výborů a odborných komisí bude schváleno na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro – 9				proti – 0				zdržel se - 0


Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje, že se jeho jednání bude řídit dosud platným Jednacím řádem zastupitelstva obce Grygov.

Hlasování: pro – 9				proti – 0				zdržel se - 0


Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje členy mandátové komise pana Ing. Jiřího Austa a paní Boženu Skopalíkovou.

Hlasování: pro – 9				proti – 0				zdržel se - 0


Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Austa  a paní Boženu Skopalíkovou. 

Hlasování: pro –  9				proti –  0              		          zdržel se –  0


Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje formu volby starosty a místostarostů obce jako neveřejnou.

Hlasování: pro –  8 		proti –  1 (PaedDr. J. Hudek)                        	zdržel se – 0


Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje počet uvolněných členů zastupitelstva obce na dva, ve složení starosta a místostarosta. 

Hlasování: pro –  9 				proti –  0                        		zdržel se – 0


Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje počet neuvolněných členů zastupitelstva obce na jednoho místostarostu. 

Hlasování: pro –  9 				proti –  0                        		zdržel se – 0






Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje starostou obce Grygov pana Ing. Tomáše Kubáčka.

Hlasování: pro –  5 				proti –  4                       		zdržel se – 0



Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje 1. uvolněným místostarostou obce Grygov pana Petra Chramostu.

Hlasování: pro –  5 				proti –  4                       		zdržel se – 0



Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje 2. neuvolněným místostarostou obce Grygov paní Boženu Skopalíkovou.

Hlasování:pro –  5 				proti –  4		                      zdržel se – 0







