zápis č. 1.
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 02. 11. 2010
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Jaroslav Vlasatý
Ověřovatelé zápisu: Josef Sýkora, Jiří Vávra

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 1. dne 02. 11. 2010
Program jednání:
1. Složení slibu členů zastupitelstva městyse
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Volba starosty, místostarosty a rady městyse
4. Volba předsedů výborů
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva městyse
6. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení
schopné.
Poté si vzal slovo stávající starosta pan Jiří Štěpánek a zvoleným zastupitelům přednesl
navržený program. Ten byl následně schválen přítomnými členy obecního zastupitelstva.
Pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) Slib složilo 14 členů zastupitelstva městyse
ad 2) Předsedající zasedání určil ověřovatele zápisu p. J. Sýkoru a p. Jiřího Vávru.
ad 3a) Předsedající zasedání vyhlásil způsob volby starosty a navrhl veřejnou volbu
Usnesení: zastupitelé zvolili veřejnou volbu.
Pro: 14
zdržel se: 0

proti: 0

Výzva k podání návrhu kandidátů na starostu - p. Jiří Vávra – navrhuji p. Jiřího Štěpánka
Usnesení: Starostou obce byl zvolen pan Jiří Štěpánek – uvolněný člen zastupitelstva.
Pro: 8
zdržel se: 1
proti: 5
ad 3b) Výzva k podání kandidátů na místostarostu.
Pan M. Bohdal navrhl jako místostarostu p. Z. Macka. Pan J. Štěpánek navrhl jako
místostarostu p. J. Sýkoru.
Pro návrh volby na pozici místostarosty zvolit p. Z. Macka bylo odhlasováno takto:
Pro: 4
zdržel se: 2
proti: 8
Pro návrh volby na pozici místostarosty zvolit p. J. Sýkoru bylo odhlasováno takto:
Pro: 8
zdržel se: 4
proti: 2
Usnesení: Místostarostou byl zvolen pan Josef Sýkora – uvolněný člen zastupitelstva.
ad 3c) Poté si vzal slovo starosta p. Jiří Štěpánek a zastupitelům přednesl návrh členů na
ustanovení rady městyse. Navrženi byli: p. Jiří Vávra, p. Z. Mráz a pí. Mgr. D.
Hopfingerová.
Pro návrh volby na pozici radního zvolit p. J. Vávru bylo odhlasováno takto:
Pro: 8
zdržel se: 1
proti: 5

Pro návrh volby na pozici dalšího radního zvolit p. Z. Mráze bylo odhlasováno takto:
Pro: 11
zdržel se: 1
proti: 2
Pro návrh volby na pozici třetího člena rady zvolit pí. Mgr. D. Hopfingerovou
bylo odhlasováno takto:
Pro: 11
zdržel se: 2
proti: 1
Usnesení: radními byli zvoleni p. Jiří Vávra, p. Z. Mráz a pí. Mgr. D. Hopfingerová.
ad 4) Předsedající zasedání vyhlásil způsob volby předsedů výborů a komisí.
Starosta navrhl jako předsedu stavebního výboru p. Jiřího Vávru
Pro: 7
zdržel se: 4
proti: 2
Starosta navrhl jako předsedu kulturního výboru p. Z. Mráze
Pro: 12
zdržel se: 1
proti: 1
Usnesení: předsedou stavebního výboru byl zvolen p. Jiří Vávra, předsedou kulturního
výboru byl zvolen p. Z. Mráz. Volby předsedy finančního výboru a volba předsedy
kontrolního výboru, včetně jejich dalších členů se bude konat na 2. zasedání zastupitelstva
městyse. Nově zvolení předsedové do příštího jednání zastupitelstva připraví návrhy na
nové členy výborů. Počet členů výborů může být sestaven v počtu od 3 do 5
členů.
ad 5) Starosta navrhl schválení jednacího řádu zastupitelstva městyse tak, jak byl
zastupitelům předložen.
Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje jednací řád zastupitelstva městyse. S usnesením
zastupitelé městyse projevili souhlas poměrem hlasů:
Pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Diskuse: do diskuze se přihlásil p. V. Jílek s požadavkem, aby se připravené
dokumenty k projednávání na zasedání zastupitelstva městyse rozdávali k nastudování
dříve. Starosta odpověděl, že je obvyklé, že dokumenty členové zastupitelstva městyse
budou dostávat vždy 7 dní před samotným zasedáním. Další diskuze neproběhla, a proto
starosta jednání zastupitelstva městyse řádně ukončil.
Zapsala: Bc. Žaneta Bláhová
Zasedání bylo ukončeno v 19,20 hod.
Se zněním zápisu souhlasí:.....................................

Ověřil: …………………………
…....................................

Zápis vyhotoven dne: 3.11.2010

