Zápis č. 1.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 1. dne 31. 10. 2018
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle presenční listiny
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Martin Pöschl, pan Jiří Štěpánek

Program:
1. Složení slibu členů zastupitelstva městyse
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozhodnutí o způsobu volby
5. Počet místostarostů, určení zda bude pozice uvolněná nebo neuvolněná
6. Volba starosty, místostarosty
7. Různé
8. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání dosavadní starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení
schopné.
K zápisu č. 48 ze dne 12.09.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl slib dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.§ 69 par. 2-3. Všech 11
zastupitelů slovem „slibuji“ a vlastnoručním podpisem stvrdilo slib zastupitele.
ad 2) Předsedající přednesl navržený program. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl změnu v programu
jednání: Před bod programu „5) Volba starosty, místostarosty“ předsadit projednání počtu
místostarostů, určit zda pozice bude uvolněná nebo neuvolněná.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo zařazuje jako bod 5 programu projednání počtu místostarostů a
určit zda pozice bude uvolněná nebo neuvolněná. Žádný bod nebyl vypuštěn, původní očíslování se
od bodu 5 posouvá o jedno číslo.
Usnesení 2018-01-2a bylo schváleno.
Hlasování o pozměněném programu jako celku:
Návrh usnesení: Pozměněný program jednání o bod „5) programu projednání počtu místostarostů a
určení zda pozice bude uvolněná nebo neuvolněná“ byl schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-01-2b bylo schváleno.
ad 3) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Martina
Pöschla a pana Jiřího Štěpánka.
ad 4) Předsedající zasedání předložil k projednání způsob volby starost, a navrhl veřejnou volbu.
Nebyl žádný protinávrh.
Návrh Usnesení: Zastupitelé zvolili veřejnou volbu hlasování pro volbu starosty a místostarosty.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-01-4 bylo schváleno.
ad 5) Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl, aby městys Přídolí měl v příštím volebním období jen
jednoho místostarostu a jeho pozice byla uvolněná. Tak jako to bylo v době, kdy byl starostou. Tuto
variantu považuje pro chod obce za nejvýhodnější.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje, aby byl v následujícím volebním období zvolen pouze
jeden místostarosta a jeho pozice byla uvolněná.
pro:
5
proti: 0
zdržel se: 6
Usnesení 2018-01-5 nebylo schváleno.
ad 6) Předsedající navrhl na pozici starosty p. Ing. Vítězslava Jílka, protože se v minulém volebním
období jako místostarosta osvědčil a ve volbách dostal nejvíce preferenčních hlasů. Zastupitel
p. Zdeněk Macek řekl, že s tímto návrhem nesouhlasí., protože kdyby se počítali reálně obdržené
hlasy, tak jeho volební sdružení bude mít 9 zastupitelů, ostatní jen 2. Proto považuje jeho volební
sdružení je vítěze voleb. Dále uvedl, že na starostu jeho volební sdružení navrhuje Zdeňka Macka,
jak sdělil občanům ve volební kampani. Předsedající dále oslovil veřejnost, že se může k volbě
starosty vyjádřit. Občan p. Oldřich Matějíček prohlásil, že při volbě starosty pro minulé volební
období se preferenční hlasy dle jeho názoru nezohledňovali, nyní jsou použity jako argument pro
volbu starosty. Dosavadní místostarosta p. Vítězslav Jílek mu odpověděl, že při vyjednávání o
vedení obce pro minulé volební období byla funkce starostky nabídnuta paní Jitce Bohdalové, která
obdržela nejvíce preferenčních hlasů. Ta tuto nabídku ze zdravotních důvodů odmítla.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje na pozici uvolněného starosty p. Ing. Vítězslav Jílka
pro:
5
proti: 4
zdržel se: 2
Usnesení 2018-01-5a nebylo schváleno.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje na pozici uvolněného starosty p. Zdeňka Macka ml..
pro:
5
proti: 2
zdržel se: 4
Usnesení 2018-01-5b nebylo schváleno.
Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu kandidátů na místostarostu. Řekl, že jeho družení
svého kandidáta nenavrhne. Zastupitel pan Jan Valicsek řekl, že nevidí smysl se volbou zabývat,
když není zvolen starosta. P. Vítězslav Jílek mu odpověděl, že podle zákona o obcích č. 128/2000 je
nezbytné učinit pokus o zvolení místostarosty, který pokud není zvolen starosta, by ho dočasně
zastupoval. Žádný ze zastupitelů nenavrhl kandidáta na pozici místostarosty.
Žádný návrh usnesení
ad 7) Různé: 0
ad 8) Diskuse:
Přihlásil se o slovo občan p. Oldřich Matějíček, zeptal se zastupitelů, jak dlouho bude trvat nastalá
situace. Dosavadní místostarosta p. Vítězslav Jílek mu odpověděl, že pokud se zastupitelé
nedomluví, zákon délku tohoto stavu neomezuje.
Další diskuze neproběhla, a proto předsedající jednání zastupitelstva městyse řádně ukončil
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:21 hod.

Ověřil: p. Martin Pöschl
p. Ing. Jiří Štěpánek

……………………….
..................................

Josef Sýkora
Starosta

