Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konané dne
3.11.2006
1) Zahájení ustavujícího zasedání provedl nejstarší člen zastupitelstva p. Pavel Řihák, ve kterém uvedl,
že zasedání bylo svoláno dosavadním starostou Ing. Jaroslavem Řezáčem dne 25.10.2006 a
informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne
25.10.2006, tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno
včas a řádně v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona 128/20000 Sb.o obcích. Dále konstatoval,
že podle prezenční listiny je přítomno všech 7 členů zastupitelstva.
Před vlastním jednáním udělil slovo stávajícímu starostovi obce Ing. Jaroslavu Řezáčovi, který na
výzvu nereflektoval.
Přesedající seznámil přítomné s programem dalšího jednání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce.
Program (pořad) jednání ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Seznámení s výsledky voleb do zastupitelstva obce
3. Složení slibu členů zastupitelstva (§ 69 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích)
4. Volba volební komise
5. Způsob hlasování
6. Volba starosty obce
7. Volba místostarosty obce
8. Volba předsedů jednotlivých výborů a komisí
9. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
10. Projev nového starosty
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr.
Vyzval členy zastupitelstva k podání námitek proti programu nebo návrhy na jeho změnu.
Na základě námitek p. Hloužka , který navrhl rozdělit bod č. 3, který byl uveden v návrhu
dvakrát na bod 3.1 a 3.2 ve stejném znění, byl návrh s připomínkou předložen k hlasování a
program schůze byl schválen včetně rozdělení bodu č.3 všemi zastupiteli.

2) Provedením zápisu byla pověřena pracovnice obecního úřadu paní Hana Urbanová.
Na ověřovatele zápisu byli navrženi tito zastupitelé:
- Ing. Jiří Hložek
- Luděk Tůma
- Petr Smejsík
Navržení ověřovatelé byli veřejným hlasováním jednotlivě jednomyslně schváleni.

3.1) Paní Hana Urbanová podala zprávu o výsledcích voleb do zastupitelstva.

3.2) Bylo provedeno složení slibu zastupitelstva. Zastupitelé
pan Pavel Řihák
Ing. Jaroslav Řezáč

Ing. Jiří Hložek
pan Luděk Tůma
pan Josef Hloužek
pan Karel Škraňka
pan Petr Smejsík
složili předepsaný slib, který následně stvrdili podpisem.

4) Byla provedena volba volební komise v počtu 3 členů: Navržení byli
pan Emil Novotný
pan Antonín Krejčíř
pan Robert Spáčil
Veřejným hlasováním po jednotlivých osobách byli členové volební komise jednomyslně zvoleni.
Předsedou komise byl navržen a následně jednomyslně zvolen pan Emil Novotný.

5) Byla provedena volba způsobu volby starosty a místostarosty. Pan Pavel Řihák navrhl, aby volba
starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním. Hlasováním, kdy 5 zastupitelů bylo pro
veřejné hlasování, jeden byl proti a jeden se zdržel hlasování, bylo veřejné hlasování odhlasováno.

6) Volba starosty obce.
Před vlastní volbou byl hlasováním stanoven jeden dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva, a to
místostarosta. Pro bylo 6 zastupitelů, jeden byl proti.
Poté bylo předáno slovo předsedovi volební komise k provedení voleb starosty, místostarosty a
předsedy výborů a komisí.
Na starostu byli navrženi: pan Josef Hloužek panem Karlem Škraňkou a ing. Jaroslav Řezáč ing.
Jiřím Hložkem.
Hlasování bylo provedeno podle pořadí, jak byli kandidáti navrženi. Pro Josefa Hloužka bylo 5
zastupitelů, dva byli proti.
První navržený, pan Josef Hloužek, byl zvolen starostou obce.

7) Volba místostarosty obce.
Předseda volební komise dále požádal o návrhy na místostarostu.
Na místo starostu byli navrženi: pan Pavel Řihák panem Josefem Hloužkem a Ing. Jaroslav Řezáč
Ing. Jiřím Hložkem.
Hlasování bylo provedeno podle pořadí, jak byli kandidáti navrženi. Pro pana Pavla Řiháka bylo 5
zastupitelů, jeden byl proti, jeden se zdržel hlasování.

První navržený, pan Pavel Řihák, byl zvolen místostarostou obce.

8) Volba předsedů jednotlivých výborů a komisí
Na předsedu finančního výboru byl navržen Ing. Jaroslav Řezáč.
Byl zvolen 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování.
Na předsedu kontrolního výboru byl navržen pan Karel Škraňka.
Byl zvolen 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování.
Na předsedu pořádkové komise byl navržen pan Petr Smejsík.
Byl zvolen 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování.
Na předsedu komise pro životní prostředí byl navržen Ing. Jiří Hložek.
Byl zvolen 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování.
Na předsedu komise pro školství, kulturu a zájmovou činnost byl navržen p. Luděk Tůma.
Byl zvolen 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování.

9) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce.
Dalším bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schválení jednacího řádu. Návrh
jednacího řádu byl všem zastupitelům zaslán společně s pozvánkou na dnešní jednání.
Z přítomných zastupitelů k předloženému jednacímu řádu nebyly připomínky.
Jednací řád byl schválen 7 hlasy.

10) Projev nového starosty
Nový starosta ve svém krátkém projevu poděkoval občanům za zájem o veřejné věci, poděkoval
minulému zastupitelstvu za vykonanou práci a ujistil občany, že nové zastupitelstvo je odhodláno co
nejlépe vykonávat svou práci.

11) Diskuse
Do diskuze se žádný zastupitel ani občan nepřihlásil.

12) Usnesení
Byl přednesen návrh usnesení.
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vážany nad Litavou konaného dne 3.11.2006.

Obecní zastupitelstvo po projednání:
volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích:
1. starostou obce pana Josefa Hloužka
2. místostarostou obce pana Pavla Řiháka
a) volí - předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Řezáče
- předsedou kontrolního výboru pana Karla Škraňku
- předsedou pořádkové komise pana Petra Smejsíka
- předsedou komise pro životní prostředí Ing. Jiřího Hložka
- předsedou komise pro školství, kulturu a zájmovou činnost pana Luďka Tůmu
b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce,
c) bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

13) Závěr
Nový starosta ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou.

Zápis provedla: Hana Urbanová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Hložek, Petr Smejsík, Luděk Tůma

