Zápis
o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek, konaného
v neděli 7. listopadu 2010 v 17:00 hodin v sále Kulturního domu v Hrádku
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Hrádek zahájila paní Anna Badinská jako nejstarší
členka nově zvoleného zastupitelstva v 17.00 hodin a přivítala přítomné občany obce, členky
a členy zastupitelstva obce.
Bod č. 1) Zahájení (technický bod)
Paní Badinská konstatovala, že ustavující zasedání bylo svoláno dosavadním starostou obce
panem Ondřejem Kubicem tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. října 2010, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu v Hrádku zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
29. října 2010 do 7. listopadu 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Konstatovala, že podle prezenční listiny (příloha 1) je přítomno 11 členů nově zvoleného
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Přítomni – viz. prezenční listina.
Paní Badinská dále přednesla návrh programu ustavujícího zasedání.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení (technický bod)
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Volba mandátové komise, volební a návrhové komise
Zpráva mandátové komise
Slib členů zastupitelstva obce
Volba orgánů zastupitelstva obce
Vystoupení starosty
Diskuse
Závěr

Usnesení č. 1/11/UZ – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího
zasedání.
Hlasování č. 1: 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)

Bod č. 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Zapisovatelkou ustavujícího zasedání byla určena slečna Martina Matochová.
Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání byli stanoveni pan Josef Choleva a pan Josef Hoc,
kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č. 2/11/UZ – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu a ověřovatele
zápisu.
Hlasování č. 2: 11 - 0 – 0

Bod č. 3) Volba mandátové komise, volební a návrhové komise
Paní Badinská na základě návrhu volebních stran navrhla zvolit následující členy mandátové
komise – paní Marii Zakopčanovou jako předsedkyni a pana Ing. Štěpána Škrabala jako člena
mandátové komise.
Usnesení č. 3/11/UZ – Zastupitelstvo obce schvaluje mandátovou komisi.
Hlasování č. 3: 11 – 0 – 0
Dále bylo přikročeno k volbě členů volební a návrhové komise. Na funkci předsedy volební a
návrhové komise byl navržen pan Ing. Jaroslav Sokol. Za členy volební a návrhové komise
pak byli navrženi pan Josef Choleva a pan Bc. Jiří Sýkora, DiS.
Usnesení č. 4/11/UZ – Zastupitelstvo obce schvaluje volební a návrhovou komisi.
Hlasování č. 4: 11 – 0 – 0

Bod č. 4) Zpráva mandátové komise
Zprávu mandátové komise přednesla paní Maria Zakopčanová, jako předsedkyně mandátové
komise. Viz. příloha 2 „Zpráva mandátové komise“.
Usnesení č. 5/11/UZ – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu mandátové komise.
Hlasování č. 5: 11 – 0 – 0

Bod č. 5) Slib členů zastupitelstva obce
Paní Badinská vyzvala slečnu Martinu Matochovou, aby přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“. Dále slečna Matochová vyzvala v abecedním pořadí členy zastupitelstva,
aby přistoupili k předsedajícímu a složili slib tím, že pronesou slova „slibuji“ a složení slibu
potvrdí svým podpisem pod text slibu – viz. příloha 3.
Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout
svého mandátu.

Bod 6) Volba orgánů zastupitelstva obce
Paní Badinská po konzultaci s volebními stranami navrhla stanovit, že starosta obce bude
svoji funkci vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva.

Usnesení č. 6/11/UZ – Zastupitelstvo obce schvaluje jedno dlouhodobě uvolněného člena
zastupitelstva.
Hlasování č. 6: 11 – 0 – 0
Dále předsedající požádala pana Ing. Jaroslava Sokola, aby přednesl návrh na volbu starosty a
místostarosty a dále, aby přednesl návrh na obsazení funkce starosty obce a řídil jeho volbu.
Pan Ing. Jaroslav Sokol vystoupil a řídil volbu starosty a místostarosty.
Nejdříve zastupitelstvo obce rozhodovalo o tom, zda bude volba starosty provedena tajným
nebo veřejným hlasováním. Na návrh pana Ing. Sokola se hlasovalo o tom, zda bude volba
starosty provedena veřejným hlasováním.
Usnesení č. 7/11/UZ – Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje veřejnou volbu starosty.
Hlasování č. 7: 11 -0- 0
Na základě hlasování byla volba starosty prováděna veřejným hlasováním.
Na základě konzultace s volebními stranami a na základě dohody volebních stran byl volební
a návrhové komisi předložen 1 návrh na kandidáta na funkci Starosty obce Hrádek, a to pan
Ondřej Kubic.
Usnesení č. 8/11/UZ – Zastupitelstvo obce Hrádek do funkce Starosty obce Hrádek volí
pana Ondřeje Kubice.
Hlasování č. 8: 10 – 0 – 1
Na základě hlasování byl do funkce starosty obce Hrádek zvolen pan Ondřej Kubic.
Pan Ing. Jaroslav Sokol poblahopřál panu Ondřeji Kubicovi ke zvolení.
Dále bylo přistoupeno k volbě místostarosty obce.
Nejdříve zastupitelstvo obce rozhodovalo o tom, zda bude volba místostarosty provedena
tajným nebo veřejným hlasováním. Na návrh pana Ing. Sokola se hlasovalo o tom, zda bude
volba místostarosty provedena veřejným hlasováním.
Usnesení č. 9/11/UZ – Zastupitelstvo
místostarosty.
Hlasování č. 9: 11 – 0 - 0

obce Hrádek schvaluje veřejnou volbu

Na základě hlasování byla volba místostarosty prováděna veřejným hlasováním.
Po konzultaci s volebními stranami a na základě dohody volebních stran byl volební a
návrhové komisi předložen 1 návrh na kandidáta na funkci Místostarosty obce Hrádek, a to
pan Jan Stavinoha.

Usnesení č. 10/11/UZ – Zastupitelstvo obce Hrádek do funkce Místostarosty obce
Hrádek volí pana Jana Stavinohu.
Hlasování č. 10: 10 – 1 – 0

Na základě hlasování byl do funkce Místostarosty obce Hrádek zvolen pan Jan Stavinoha.
Dále převzala slovo paní Badinská, která poblahopřála panu starostovi ke zvolení a předala
mu řízení zasedání.

Bod č. 7) Vystoupení starosty
Starosta obce pan Ondřej Kubic poděkoval paní Badinské a přednesl svůj volební program
pro čtyřleté volební období.
Bod č. 8) Diskuse
•

p. Jan Stavinoha – děkuje voličům za důvěru a zvolení.

Bod č. 9) Závěr
Po projednání všech bodů programu ukončil starosta obce ustavující zasedání Zastupitelstva
obce Hrádek v 17: 35 hod. a poděkoval všem přítomným občanům a zastupitelům za účast.
V Hrádku 7. listopadu 2010

Starosta obce :

Ondřej Kubic

........................................

Ověřovatelé zápisu:

Josef Hoc

........................................

Josef Choleva

........................................

Martina Matochová

........................................

Zapsala:

