Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané dne 1.12.2007
Martin Frank
183
Horst Schleicher
167
Miloslava Vytisková
163
Hana Drbalová
147
Květuše Smolová
127
Marie Lakomá
123
Bedřich Michalec
112
Břetislav Janoušek
106
Eva Nováčková
91
------------------------------------------------Marcel Prášil
85
Jiří Diviš
77
Simona Tesaříková
52
Jan Mládek
45
Jana Husáková
38
Martina Fáberová
27
Břetislav Vašíček
26
Stanislav Navrátil
24

Celkový počet voličů :
Celkový počet odevzdaných obálek :
Volební účast :
Počet kandidátů do zastupitelstva :
Volených členů zastupitelstva :

351
204
58 %
17
9

Výsledky voleb ustavující schůze zastupitelstva obce konané dne 11.12.2007
Starosta obce – mimo jiné zajišťující veškerou výkonnou správu, chod a údržbu obce a jejích
(uvolněný)

zaměstnanců; zastupující obec při jednáních s úřady, firmami a jednotlivci;
připravuje podklady a podmínky k práci zastupitelstva – z důvodu pracovních
závazků bude funkci starostky vykonávat určitý čas neuvolněně

Květuše Smolová
Místostarosta obce – mimo jiné kompletně zastupující starostu v době jeho nepřítomnosti; bude
(neuvolněný)

zajišťovat legislativní činnost obce (smlouvy, vyhlášky) a informovanost (www
stránky, Občasník) občanů

Martin Frank
Finanční výbor – kontrola hospodaření a finančních toků v obci; tvorba a plnění ročních rozpočtů;
(neuvolnění)

vyjadřování a návrhy k příspěvkům zájmových organizací a MŠ; kontrola plnění a
hospodaření vyplývající ze všech smluv, vyhlášek a usnesení

předseda : Eva Nováčková
členové : Břetislav Janoušek, Horst Schleicher
Kontrolní výbor – kontrola plnění vyhlášek, rozhodnutí a usnesení zastupitelstva obce; dohled
(neuvolnění)

nad vybíráním místních poplatků; vyjadřování k žádostem o čerpání z FRB;
spolupráce s vymáháním pohledávek obce od občanů

předseda : Hana Drbalová
členové : Miloslava Vytisková, Bedřich Michalec
Kulturní komise – pořádání, zajišťování a pomoc při sportovních a kulturních akcích v obci;
spolupráce se správcem KD a zájmovými organizacemi, knihovnou a kronikářem;
informovanost občanů o dění v obci

člen : Marie Lakomá
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