Z Á P I S
z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice
dne 1. listopadu 2006
Program: 1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulého období
3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb
4) Složení slibu nově zvoleného OZ
5) Volba volební a návrhové komise
6) Volba starosty a místostarosty
7) Zvolení výborů a komisí, stanovení výše odměn
8) Schválení jednacího řádu
9) Rozprava
10) Usnesení a jeho schválení
11) Závěr

1. Zahájení
Ustavující veřejné zasedání zahájil v 19,15 hodin pan Jan krotký. Zasedání se koná v sále
kulturního domu ve Vřeskovicích. Je přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva. Starosta
pan Jan Krotký přivítal přítomné občany a seznámil je s navrženým programem zasedání
2. Zhodnocení uplynulého období
Pan Jan Krotký ve stručnosti seznámil přítomné občany s činností obecního zastupitelstva
za uplynulé volební období.
Zhodnocení činnosti OZ je přiloženo u zápisu.
Poté pan Krotký předal slovo nejstaršímu členovi nově zvoleného obecního zastupitelstva
panu Josefu Duchkovi, který řídil zasedání do doby, než byl zvolen starosta.
Pan Duchek se ujal řízení zasedání.
Jmenování ověřovatele zápisu : p. Zub Jan
p. Ruth Václav
3. Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb
Navržení členové: předseda – p. Kadlec Vladimír
členové - p. Cibulková Jaroslava
p. Štich Luděk

Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Členové mandátní komise se ihned ujali své práce. Provedli kontrolu dokladů o volbách do
OZ, tj. zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce z registračního úřadu a osvědčení o
zvolení členem OZ.
Zprávu za mandátní komisi podal předseda p. Vladimír Kadlec. Konstatoval, že všechny
doklady o volbě zastupitelstva jsou v pořádku, volby jsou platné.
4. Složení slibu nově zvoleného OZ
Slib členů nově zvoleného zastupitelstva přečetl pan Duchek. Jednotliví členové OZ řekli
„Slibuji“ a Slib potvrdili svým podpisem.
5. Volba volební a návrhové komise
Volební komise: předseda – p. Zubová Zdeňka
členové - p. Hodanová Jana
p. Mračková Jaroslava
Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Dále pan Duchek navrhl, aby byla volba starosty a místostarosty provedena tajným
hlasováním.
Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s tajnou volbou.
Návrhová komise: předseda – ing. Falout Josef
členové - p. Mraček Josef st.
p. Mraček Matěj
Hlasování:všech 7 členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Pan Duchek požádal členy obou komisí, aby se ujali své činnosti.
6. Volba starosty a místostarosty
Volba byla provedena tajným hlasováním. Každý člen OZ obdržel hlasovací lístek,
odebral se do prostoru pro úpravu lístku a vyplněný hlasovací lístek vložil do volební
schránky.
Volební komise pak provedla vyhodnocení voleb.
Výsledky hlasování:
Volba starosty

-

Volba místostarosty

-

5 hlasů pro p. Krotkého Jana
1 hlas pro p. Matouška Václava
1 hlas pro ing. Falouta Josefa
5 hlasů pro Matouška Václava
2 hlasy pro ing. Falouta Josefa

Starostou byl zvolen:

pan Jan Krotký

Místostarostou byl zvolen:

pan Václav Matoušek

Volební komise prohlásila volby za platné, byly provedeny dle platného zákona o obcích č.
128/2000 Sb.
Pan Duchek blahopřál nově zvolenému starostovi a místostarostovi k jejich zvolení a předal
slovo novému starostovi obce panu Krotkému.
Starosta pan Krotký Jan poděkoval voličům za důvěru a obecnímu zastupitelstvu za
zvolení starostou. V krátkosti pak seznámil přítomné s úkoly, které OZ čekají v nejbližší
době. Jde především o akci dokončení úpravy kluziště a podpora tělovýchovné jednoty při
dokončení úpravy povrchu hřiště.
7. Volba výborů a komisí, stanovení výše odměn
Finanční výbor: předseda: ing. Falout Josef
Kontrolní výbor: předseda: p. Duchek Josef
Starosta pan Krotký požádal členy OZ o hlasování, kdo souhlasí s takto navrženými výbory.
Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s návrhem na složení finančního a kontrolního výboru.
Dále starosta jmenoval tyto komise.
Komise místního hospodářství a rozvoje obce: předseda: p. Zub Jan
Komise odpadového hospodářství a správa budov: předseda: p. Matoušek Václav
Komise lesního hospodářství: předseda: p. Ruth Václav
Komise kultury a sportu:předseda: ing. Blohmann Miroslav
Komise výstavby: předseda: p. Duchek Josef
nový stavební zákon)

(činnost do konce roku 2006, od roku 2007

Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s takto navrženými komisemi.
Do příštího veřejného zasedání si každý předseda komise a výboru určí členy do svých
komisí a výborů.

Návrh odměn pro nové obecní zastupitelstvo
Předseda finančního výboru ing. Falout přednesl návrh na výši odměn pro OZ. Odměny pro
OZ se řídí nařízením vlády č.358/2000 Sb.
Finanční výbor navrhl pro OZ měsíční odměny v této výši:
- starosta

7.000,- Kč

- místostarosta

5.000,- Kč

- předsedové komisí a výborů

750,- Kč

Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s navrženou výší odměn.
8. Schválení jednacího řádu OZ
Všech 7 přítomných členů obecního zastupitelstva se seznámilo se zněním jednacího řádu
OZ. Starosta ve stručnosti seznámil přítomné občany s obsahem jednacího řádu. Jde o interní
předpis, který řeší průběh jednání obecního zastupitelstva.
Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s návrhem jednacího řádu OZ..

9. Rozprava
Ing. Falout Josef – sděluje, že pro kladné ohlasy se bude i nadále pokračovat ve vydávání
Vřeskováka.
Protože se do rozpravy již nikdo nepřihlásil, starosta ji ukončil.
10. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení 1. ustavujícího veřejného zasedání OZ přečetl předseda návrhové komise
ing. Falout Josef.
Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování: všech 7 členů OZ souhlasí s návrhem usnesení dnešního ustavujícího zasedání.

11. Závěr
Na závěr starosta ještě jednou poděkoval občanům za účast a voličům za důvěru. Vyslovil
přesvědčení, že zvolené zastupitelstvo bude pracovat ve prospěch obce a jejich
občanů.
Zasedání ukončil ve 20.15 hod.

Ověřovatelé zápisu: p. Zub Jan
p. Ruth Václav

………………………………………
místostarosta

Vřeskovice dne 1.11.2006.
Zapsal: Chmelířová Jitka

……………………………….
………………………………

……………………………………..
starosta obce

