ZÁPIS
z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
1. (ustavující) zasedání dne 1.11.2006 – sokolovna Slatinice
Úvod
- člen zastupitelstva p. Jiří Starosta, který byl pověřen řízením zasedání, zahájil schůzi v 18.05 hod.
Přivítal přítomné zastupitele a ostatní občany a poděkoval jim za účast v komunálních volbách.
Konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Dále konstatoval, že je přítomno všech 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Složení slibu členů zastupitelstva obce
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba dalších členů rady
Různé, diskuse

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Pan J. Starosta nejdříve připomněl, že podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou
předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdí svým podpisem.
Slib přečetl pracovník OÚ Slatinice: p. Petr Šolc.
„Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony
České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.
Poté, co všichni přítomní zastupitelé složili zákonem stanovený slib, p. Starosta konstatoval, že všichni noví členové
zastupitelstva se mohou ujmout svého mandátu.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Vyhotovením zápisu z dnešního zasedání byl pověřen p. Petr Šolc.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi tito členové zastupitelstva:
- Ing. Pavel Růžička
- Ing. Břetislav Valenta
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Přijaté usnesení:
1/1 – Zastupitelstvo schvaluje P. Šolce jako zapisovatele, Ing. Růžičku a Ing. Valentu jako ověřovatele zápisu.
3. Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi tito členové zastupitelstva:
- p. Lubomír Vymazal
- p. Drahomír Dlabal
- p. František Žouželka
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Přijaté usnesení:
2/1 – Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení p. L. Vymazal, p. D. Dlabal a p. F. Žouželka.

4. Volba starosty
Před přistoupením k volbě dal p. Starosta návrh, aby hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a ostatní členy rady
bylo veřejné. Dále navrhl, aby hlasování o jednotlivých návrzích bylo v pořadí podle abecedy.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Přijaté usnesení:
3/1 – Zastupitelstvo schvaluje veřejné hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a další členy rady. Jednotlivé
návrhy budou předkládány v abecedním pořadí.
Poté p. Starosta přítomným sdělil, že na post starosty jsou navrženi p. Jiří Ambros a p. Jaroslav Šolc.
Abecedně prvním kandidátem na obsazení funkce starosty je:
- p. Jiří Ambros
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J.Šolc, MUDr. J. Hajdová a MUDr. S. Boháč proti, P. Strouhal a
D. Dlabal se zdrželi hlasování.
Přijaté usnesení:
4/1 – Zastupitelstvo volí starostou obce Slatinice p. Jiřího Ambrose.
Pan Jiří Starosta novému starostovi poblahopřál a předal mu řízení tohoto zasedání.
Pan Ambros poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za důvěru a rovněž poděkoval p. Jiřímu Starostovi za
dosavadní řízení zasedání zastupitelstva.

5. Volba místostarosty
Starosta p. J. Ambros oznámil, že prvním kandidátem na post místostarosty byl navržen p.Lubomír Vymazal.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J.Šolc, MUDr. J. Hajdová, MUDr. S. Boháč, P. Strouhal a D. Dlabal
se zdrželi hlasování.
Přijaté usnesení:
5/1 – Zastupitelstvo volí 1. místostarostou obce Slatinice p. Lubomíra Vymazala.
Dalším kandidátem na obsazení postu 2.místostarosty byl navržen p. F. Žouželka.
Hlasování: všech 15 přítomných zastupitelů bylo pro.
Přijaté usnesení:
6/1 – Zastupitelstvo volí 2. místostarostou obce Slatinice p. Františka Žouželku.

6. Volba dalších členů rady
Starosta p. J. Ambros konstatoval, že podle § 99 odst. 3 zákona o obcích je počet členů rady obce lichý a činí nejméně 5 a
nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. S ohledem na tuto právní úpravu
navrhl stanovit počet členů rady na 5 členů. Dle zákona o obcích tvoří radu starosta, místostarosta, případně
místostarostové a v našem případě i další 2 zvolení členové zastupitelstva.
Na obsazení dalšího místa v radě byl nejprve navržen p. Jiří Starosta.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J.Šolc, MUDr. J. Hajdová, MUDr. S. Boháč, P. Strouhal a D. Dlabal
se zdrželi hlasování.
Přijaté usnesení:
7/1 – Zastupitelstvo volí čtvrtým členem Rady obce Slatinice p. Jiřího Starostu.
Na obsazení posledního místa v radě byla navržena paní Jarmila Střídová.
Hlasování: 10 přítomných zastupitelů bylo pro, p. J.Šolc, MUDr. J. Hajdová, MUDr. S. Boháč a P. Strouhal se zdrželi
hlasování, p. D. Dlabal byl proti.
Přijaté usnesení:
7/1 – Zastupitelstvo volí pátým členem Rady obce Slatinice paní Jarmilu Střídovou.

7. Různé, diskuse
Pan starosta J. Ambros připomněl, že mezi povinnosti zastupitelstva patří zřízení kontrolního a finančního výboru. Proto
požádal členy zastupitelstva, aby si do konce měsíce listopadu připravili své návrhy na obsazení těchto výborů. Předsedou
těchto výborů musí být vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý.
Dále uvedl, že nejpozději na příštím zasedání zastupitelstva by měly být schváleny i odměny neuvolněným členům
zastupitelstva (místostarosta, případně předsedové kontrolního a finančního výboru, členové rady atd.).
Zastupitelé by se měli seznámit s platným jednacím řádem zastupitelstva, který všichni obdrželi.
Na závěr připomněl, že první schůze rady se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu a příští schůze zastupitelstva proběhne
začátkem prosince.
Diskuse:
- V diskusi nejprve vystoupil p. Jaroslav Šolc, který poděkoval všem svým příznivcům a spolukandidátům. Dále vzpomněl
na bývalé zastupitele, se kterými stál již před 35 lety v čele obce. Konstatoval, že pod jeho vedením až do roku 2002, se
podařilo dosáhnout pěkných úspěchů. Dále se pozastavil nad skutečností, že v posledním volebním období se mu
nepodařilo prosadit ani do stavební komise. Přislíbil voličům, že členové jeho strany se budou snažit pracovat v novém
zastupitelstvu ve prospěch všech občanů a naplňovat tak volební program, který by si měli všichni občané opět v klidu
přečíst.
Dále omluvil p. Škrabala, který při své dobrácké povaze nevydržel povolební tlaky, které na něj byly vyvíjeny a rezignoval
na svůj mandát zastupitele.
- Poté se ujal slova p. K. Slezák, který uvedl, že povolební jednání neprobíhala v souladu s názorem voličů vyjádřeným
výsledkem hlasování, ale sledovala výhradně osobní zájmy některých kandidátů. Tato nekorektní jednání vyvrcholila
odstoupením p. M. Škrabala. Uvedl, že měl obavy, aby dnešní zasedání neskončilo fiaskem. Na závěr všem občanům
poděkoval za důvěru a přislíbil, že bude pracovat ve prospěch obce.
- Rovněž starosta p. Jiří Ambros poděkoval všem za projevenou důvěru a současně slíbil všem občanům obce, že bude
svoji práci vykonávat ve prospěch rozvoje obce, ke spokojenosti všech občanů tak, aby starosti občanů byly starostmi
všech zastupitelů.
- Poté, cca v 18.35 hod. zasedání ukončil.

USNESENÍ
z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE
1. (ustavující) zasedání dne 1.11.2006 – sokolovna Slatinice
1/1 – Zastupitelstvo
ověřovatele zápisu.
2/1 – Zastupitelstvo
p. F. Žouželka.

schvaluje P. Šolce jako zapisovatele,

Ing. Růžičku a Ing. Valentu jako

schvaluje návrhovou komisi ve složení p. L. Vymazal, p. D. Dlabal a

3/1 – Zastupitelstvo schvaluje veřejné hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a další členy
rady. Jednotlivé návrhy budou předkládány v abecedním pořadí.
4/1 – Zastupitelstvo volí starostou obce Slatinice p. Jiřího Ambrose.
5/1 – Zastupitelstvo volí prvním místostarostou obce Slatinice p. Lubomíra Vymazala.
6/1 – Zastupitelstvo volí druhým místostarostou obce Slatinice p. Františka Žouželku.
7/1 – Zastupitelstvo volí čtvrtým členem Rady obce Slatinice p. Jiřího Starostu.
8/1 – Zastupitelstvo volí pátým členem Rady obce Slatinice paní Jarmilu Střídovou.

Zápis vypracoval: Petr Šolc

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Pavel Růžička:

…………………………………

Ing. Břetislav Valenta:

…………………………………

1. místostarosta obce:
Lubomír Vymazal

…………………………………

starosta obce:
Jiří Ambros

…………………………………

Opis vypracoval: Petr Šolc, v.r.

