OBEC KŘEPICE
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne
15.listopadu 2002 v 19.30 hodin v kulturním sále
Přítomni:
Ing. Rostislav Laichman, RNDr. Bohumil Fiala, František Hlaváček, Anna Valová, Josef
Putna, ing. Radim Vintrlík, ing. Patrik Nejezchleb, Jaroslav List, Josef Maťa, František Zach,
Marie Horáková, František Partyka, Jan Peštál, Božena Rozkydalová, Antonín Vintrlík a
ostatní občané dle prezenční listiny.
Omluveni: 0
Program:
1. zahájení
2. složení slibu
3. jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. schválení pořadu jednání
5. volba volební komise
6. volba orgánů obce
7. usnesení a závěr
ad l) Zahájení provedl nejstarší člen zastupitelstva ing. Rostislav Laichman a přivítal přítomné
zastupitele a ostatní občany.
ad 2) Nově zvolení členové zastupitelstva složili slib, který přečetl ing. Laichman. Svým
podpisem slib potvrdilo 15 zastupitelů.
ad 3) Zapisovatelem ustavujícího zasedání zastupitelstva byla jmenována p. Jana Nečasová a
ověřovateli zápisu byli určeni p. Josef Putna a p. František Hlaváček.
ad 4) Starosta obce seznámil přítomné s pořadem jednání a přečetl volební řád pro volbu
starosty, místostarosty a tří členů rady obce. Zastupitelé volební řád schválili a rozhodli o
tajném hlasování.
ad 5) Zastupitelé zvolili volební komisi ve složení Jaroslav List, Marie Horáková a Božena
Rozkydalová.
ad 6) Paní Rozkydalová dala návrh na volbu starosty RNDr. Fialu a p. Partyka navrhl p.
Hlaváčka. Tajným hlasováním obdržel pan Fiala 7 hlasů a pan Hlaváček 8 hlasů.
Nově zvolený starosta p.Hlaváček se ujal dalšího řízení schůze. Poté následovala volba
místostarosty.
p.Rozkydalová navrhla p. RNDr. Fialu
p. Valová navrhla p. ing. Laichmana
p. ing. Nejezchleb navrhl p.Putnu
Z tohoto hlasování obdržel p. RNDr. Fiala 7 hlasů, ing. Laichman 1 hlas a p. Putna 7 hlasů.
Do druhého kola postoupil RNDr. Fiala a p. Putna se stejným počtem hlasů. V tomto
hlasování zvítězil počtem 8 hlasů p. RNDr. Fiala a stal se místostarostou.
P.Putna obdržel 7 hlasů.
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-2Za členy rady obce byli navrženi:
od ing. Vintrlíka p. List, který získal 8 hlasů
od p.Vintrlíka
p. Peštál, který získal 9 hlasů
od p. Valové
p.Putna, který získal 10 hlasů
od p. Mati p. Rozkydalová, která získala 6 hlasů
od p. Hlaváčka p. Zach, který získal 6 hlasů
Členy rady obce byli zvoleni: p. Putna, p. Peštál a p. List.
ad 7)

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne
15.11.2002
Zastupitelstvo schválilo volbu:

starosta:

František Hlaváček, Křepice č.325, r.č. 510522/161

místostarosta:

RNDr. Bohumil Fiala, Křepice č.29, r.č. 590922/0053

členové rady: Jaroslav List, Křepice č.152
Jana Peštál, Křepice č.49
Josef Putna, Křepice č.181
Zastupitelstvo rozhodlo, že starosta bude do konce toku 2002 vykonávat funkci jako
neuvolněný a od 1/1 2003 jako uvolněný starosta.
Místostarosta obce bude neuvolněný.
zapsala: Nečasová
ověřovatelé zápisu:.....................................
.......................................

.......................................................
František Hlaváček, starosta
přepsáno 2002-11-20

...................................................…….
RNDr.Bohumil Fiala, místostarosta

