
Obec Rybniště 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rybniště, které se  konalo dne 30.10.2018 
 

1. bere na vědomí 

 - zprávu o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Rybniště 

 - složení slibu 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce 

 

2. schválilo 

 - program zasedání 

 - ověřovatele zápisu p.Jaroslavu Fišerovou a p.Karla Masopusta 

 - volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

 

3. zvolilo 

 - starostou obce p. ing. Romana Forferu 

 - místostarostkou obce Bc. Petru Vojtěchovou 

 

4. určilo 

 - starostu uvolněným členem zastupitelstva obce  

 - místostarostku uvolněnou členkou zastupitelstva obce od 1.1.2019 

 - zapisovatelem zasedání zastupitelstva obce p. Matějkovou 

 

5. zřídilo  

 - kontrolní výbor 

 - finanční výbor 

 

6. zvolilo 
- předsedou kontrolního výboru p.Jaroslavu Fišerovou, členy p. Miroslava Chlubnu a p. Bohumíra    

  Reitze 

 - předsedou finančního výboru Ing. Jana Slavíka, PhD., členy p. Jiřinu Chroustovskou a p. Martina  

  Weinera 

 

7. rozhodlo, že 
 - zasedání zastupitelstva obce se budou konat ve čtvrtek a to dle potřeby, zapisovatelem bude p.     

   Matějková 

-  odměny členů zastupitelstva obce a členů výborů zůstanou ve stejné výši  jako doposud  

 

8. jmenovalo 

             - Bc. Petru Vojtěchovou jako zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy a Mateřské školy  

                Rybniště  

 

9. delegovalo 

      - následující zástupce k jednání na valných hromadách obchodních společností, v nichž má obec  

         majetkovou účast a to na celé volební období 2018-2022 : 

- Ing. Roman Forfera, starosta obce, nar. 14.3.1978, bytem Rybniště 14, 407 51 Rybniště.  

- Bc. Petra Vojtěchová, místostarostka obce, nar. 17.4.1978, bytem Rybniště 241, 407 51 Rybniště 

Delegovaní jsou oprávněni v uvedeném období jménem obce Rybniště vykonávat všechna akcionářská 

práva na všech valných hromadách obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a to tak, 

že se jednotlivé valné hromady společností účastní vždy jen jeden z výše uvedených zástupců. 

Dále ZO rozhodlo, že pokud bude třeba náhradník, bude schvalován vždy pro každou jednotlivou 

valnou hromadu. 

 

 

……………………………………..     …………………………………. 

               místostarostka         starosta 

 

Ověřovatelé zápisu   …………………….. 
 

          ……………………… 

 

V Rybništi 31.10.2018 


