OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 2. 11. 2006
Přítomni:
Hlaváček František, RNDr. Fiala Bohumil, Valová A., Rozkydalová B., Partyka F., Zach
František, Příkazský P., Mgr. Fialová, Maťa Josef, Horáková Marie, Ing. Koždoň, Ing.
Vintrlík, Ing. Kovařík, Hanák F., Rubeš Vít 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. diskuse, usnesení a závěr
a 1)
Zahájení provedl Hlaváček František, který přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem zasedání. K programu nebyly žádné připomínky.
ad 2)
Nově zvolení členové zastupitelstva složili slib, který potvrdili svým podpisem. Slib přečetla
pí Souhalová – zapisovatelka.
ad 3)
Zapisovatelkou byla určena pracovnice obce p. Strouhalová.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Ing. Vintrlík Radim a p. Příkazský Petr – schváleno
jednohlasně.
ad 4)
K pořadu jednání nebyly žádné připomínky.
ad 5)
Do volební komise byli navrženi a jednohlasně schváleni:
RNDr. Fiala – předseda komise
pí Horáková – členka komise
pí Rozkydalová – členka komise
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Předseda komise RNDr. Fiala se poté ujal slova. Dal hlasovat o přímé a tajné volbě orgánů
obce. Pro veřejné hlasování hlasování bylo 13 zastupitelů a pro tajná hlasování byly 2 hlasy.
Hlasování tedy bude probíhat veřejně.
Dále předseda komise seznámil členy zastupitelstva s volebním řádem – návrhy může
předkládat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jednotlivých návrzích se bude hlasovat v pořadí
v jakém byly návrhy předkládány, musí být nadpoloviční většina hlasů.
Orgány obce se budou volit postupně: starosta, místostarosta a 3 členové rady.
Volební řád byl jednohlasně, tj. 15-ti hlasy schválen. Poté došlo k samotné volbě.
Na funkci starosty byli navrženi:
pí Valová navrhla p. Maťu, který získal 8 hlasů
p. Ing. Vintrlík navrhl p. Hlaváčka, který získal 7 hlasů.
Starostou tedy byl zvolen pan Josef Maťa.
Na funkci místostarosty byli navrženi:
p. Rubeš navrhl RNDr. Fialu, který získal 12 hlasů a
p. Partyka navrhl p. Hlaváčka, který získal 3 hlasy.
Místostarostou obce se tedy stal RNDr. Fiala.
Za členy rady obce byli navrženi:
pí Rozkydalová navrhuje Ing. Kovaříka – získal 7 hlasů
Ing. Kovařík navrhuje pí Rozkydalovu – získala 15 hlasů
Ing. Vintrlík navrhuje Ing. Koždoně – získal 5 hlasů
pí Rozkydalová navrhuje p. Hanáka – získal 8 hlasů
p. Zach navrhuje Ing. Vintrlíka – získal 6 hlasů
Za členy rady byli zvoleni pí Rozkydalová a pan Hanák.
Do druhého kola postupují Ing. Kovařík a Ing. Vintrlík. Hlasováním ve II. kole obdržel Ing.
Kovařík 8 hlasů a Ing. Vintrlík 7 hlasů. Členem rady se tedy stal Ing. Kovařík.
ad 7)
Nově zvolený starosta p. Maťa se ujal slova a vyzval všechny přítomné k diskusi.
Do diskuse se přihlásil pouze odstupující starosta p. Hlaváček, který poděkoval za spolupráci
odstupujícímu zastupitelstvu.
Dále starosta Maťa vyzval RNDr. Fialu jako místostarostu obce, aby přečetl návrh usnesení.
Usnesení v následujícím znění schválilo všech 15 zastupitelů.
Závěrem nově zvolený starosta obce p. Maťa poděkoval za projevenou důvěru, občanům
poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 20,35 hodin.
zapsala: Strouhalová

Josef Maťa, starosta…………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vintrlík Radim………………….Příkazský Petr:……………………
Přepsáno 2006-11-03
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného
2. listopadu 2006

I.

ZO PROJEDNALO a BERE NA VĚDOMÍ
• Složení slibu členů ZO
• Volbu orgánů obce

II.

•
•
•

ZO STANOVUJE:
Starosta bude svoji funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný
Místostarosta obce bude neuvolněný.
Rada obce bude pětičlenná.

•

ZO VOLÍ:
Starostu obce

•

Místostarostu obce RNDr. Bohumila Fialu, který je pro funkci neuvolněn

•

Členy rady obce jsou zvoleni: Božena Rozkydalová
František Hanák
Ing. Jan Kovařík

III.

pana Josefa Maťu, který je pro výkon funkce uvolněn

………………………………………
Josef Maťa, starosta

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

