Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Datum: 8. 11. 2010
Místo: sál hasičské zbrojnice
Čas zahájení: 18.30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny

Čas ukončení: 20.00 hodin
15 členů

Omluveni: 0
Hosté: 60 občanů
Zapisovatel: Jana Zezulová
Ověřovatelé zápisu: Radek Blažek
Jaroslav Brach

Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta p. Tručka, přivítal přítomné a přečetl návrh
programu.
Návrh programu zasedání zastupitelstva:
1.Volba členů mandátové komise
2.Volba členů návrhové a volební komise
3. Určení počtu uvolněných členů ZO,počet místostarostů ,uvolněná funkce
4.Ověření výsledků voleb mandátovou komisí
5.Zpráva mandátové komise
6.Složení předepsaného slibu členy zastupitelstva obce
7.Volba starosty obce
8.Volba zástupce starosty obce
9.Volba členů rady obce
10.Diskuse
11.návrh usnesení
12.závěr zasedání

Program byl schválen všemi členy zastupitelstva.

15 pro - 0 proti – 0 zdržel se

Ad 1) Pan Tručka přednesl návrh na volbu členů mandátové komise:
Předseda: Nováček Zdeněk
Člen: Rachůnek František
Člen: Cabejšek Jan
15 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ad 2) Pan Tručka přednesl návrh na volbu členů návrhové a volební komise:
Předseda: Křehlík Pavel
Člen: Randa Jiří¨
Člen: Chalupová Jana
15 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ad 3)Předseda volební komise pan Křehlík přednesl návrh, aby byla v obci jedna uvolněná funkce a
to funkce starosty a jeden místostarosta v neuvolněné funkci a pětičlenná rada.
15 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Dále navrhl, aby byla provedena veřejná volba všech funkcionářů.
15 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Ad 4) a ad 5) Předseda mandátová komise pan Nováček přečetl výsledky voleb do zastupitelstva obce
ze dne 15. A 16. 10. 2010. Uvedl, že pan Nevoral Miloše se vzdal mandátu člena zastupitelstva a na
jeho místo nastupuje první náhradník ze strany a to je paní Chalupová Jana. Mandátová komise
ověřila výsledky voleb.
Ad 6) Pan Tručka přečetl slib člena zastupitelstva obce a vyzval jednotlivé členy, aby složili
předepsaný slib „slovem slibuji“ a stvrdili slib svým podpisem.
Ad7) Pan Tručka vyzval předsedu návrhové a volební komise o předložení návrhu kandidátů na funkci
starosty obce. Předseda volební komise pan Křehlík uvedl, že kandidáti jsou dva a jsou seřazeni podle
počtu hlasů získaných ve volbách. Pokud první z nich získá nadpoloviční většinu, tj . osm hlasů, volba
druhého kandidáta se nekoná.
1. Kandidát je pan Zdeněk Nováček – 195 hlasů
2. Kandidát je pan Martin Outulný – 147 hlasů
Vyzval členy zastupitelstva o provedení veřejné volby.
Pan Nováček byl zvolen starostou obce : 8 pro – 6 proti – 1 zdržel se . Volba druhého kandidáta se
nekoná.
Ad 8) Nově zvolený starosta,pan Zdeněk Nováček vyzval předsedu návrhové a volební komise o
předložení návrhu kandidátů na funkci místostarosty obce. Pan Křehlík uvedl, že kandidáti jsou dva a
jsou seřazeni podle počtu hlasů získaných ve volbách. Pokud první z nich získá nadpoloviční většinu,
tj . osm hlasů, volba druhého kandidáta se nekoná.
1. Kandidát je pan Martin Outulný – 147 hlasů
2. Kandidát je pan Radek Blažek – 130 hlasů

Vyzval členy zastupitelstva o provedení veřejné volby.
Pan Outulný Martin byl zvolen místostarostou obce : 8 pro – 4 proti – 3 zdržel se. Volba druhého
kandidáta se nekoná.
Ad9) Starosta,pan Zdeněk Nováček vyzval předsedu návrhové a volební komise o předložení návrhu
kandidátů na funkci členů rady. Pan Křehlík uvedl, že kandidáti jsou seřazeni podle počtu hlasů
získaných ve volbách. Pokud budou zvoleni tři navržení kandidáti nadpoloviční většinou hlasů, volba
dalšího kandidáta se nekoná. Volba bude provedena jednotlivě dle návrhu předsedy volební komise.
Navržení kandidáti: Jaromír Zezula - 175 hlasů
Jiří Randa – 152 hlasů
Jaroslav Brach – 141 hlasů
Jan Cabejšek – 133 hlasů
Marie Hadrabová – 123 hlasů
Ladislav Věžník – 122 hlasů
Milan Outulný – 105 hlasů
Předseda volební komise,pan Křehlík vyzval zastupitelstvo k provedení veřejné volby tří členů rady.
Výsledky voleb: Jaromír Zezula – 15 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Jiří Randa – 7 pro – 1 proti – 7 zdržel se
Jaroslav Brach – 8 pro – 0 proti- 7 zdržel se
Jan Cabejšek - 8 pro – 0 proti – 7 zdržel se
Tři členové rady byli zvoleni a ostatní navržení členové se již nevolili.
Ad10) V diskusi nejprve vystoupil nový starosta p. Nováček a v projevu poděkoval odstupujícímu
starostovi p. Tručkovi za dlouhých 16 let odvedené práce pro obec, zmínil některé investiční akce,
celkem v hodnotě 100 mil. korun a popřál p. Tručkovi pevné zdraví. Cílem nového vedení obce je
dohodnout se na dalším rozvoji obce, zda pokračovat ve výstavbě kanalizace, která finančně zatěžuje
obec, dále např. opravit komunikace, vyměnit zbývající část oken v budově školy, vše bude záležet na
finančních prostředcích a na tom, jak jednotné a rozhodné bude nové zastupitelstvo.
Pan Tručka ve svém projevu poděkoval minulému zastupitelstvu za jeho práci a řekl, že ho hodně
mrzí jednání některých členů zastupitelstva, je mu hodně líto, jak se k němu někteří lidé zachovali jak
se šířily různé pomluvy po vesnici.
Pan Křehlík poděkoval p. Tručkovi za dlouholetou práci pro obec, za období, kdy byl starostou a
uvedl, že sám kandidoval z určitých důvodů, že zná volební systém a způsob sestavování kandidátek a
pořadí kandidátů na nich a že v tom nebylo nic osobního vůči panu Tručkovi. Stejně tak hájila svou
kandidaturu p. Eliášová.
Pan Svatoslav Outulný zhodnotil práci starého zastupitelstva, uvedl, že to nebyl jednotný tým, že byli
někteří členové , kteří se zdržovali hlasování a nebo byli proti návrhům. I nové zastupitelstvo není
jednotné, poměr 8 mandátů ku 7 je vypovídající. Uvedl, že uznává svou vinu na špatné kvalitě

výstavby 1. etapy kanalizace a že spolu s ním uškodila i bývalému starostovi p. Tručkovi v období
před volbami . Uvedl, že bude na rozhodnutí nového zastupitelstva, zda se stavba 2. Etapy kanalizace
dokončí, zda se zafinancuje úvěrem. Finanční prostředky dotační jsou 70 % a 30 % zůstává na obci.
Veškeré opravy v 1. Etapě hradil ze svých prostředků, do dnešního dne nejsou zaplaceny přípojky z 1.
etapy, které nebyly součástí žádosti o dotaci a které se musí nějakým způsobem uhradit.. Nyní bude
záležet na tom, jakou prioritu bude mít nové zastupitelstvo.
Pan Outulný Martin v diskusi uvedl, že v pátek před ustavujícím zasedáním se na pracovní schůzce
dohodli přítomní zastupitelé (mimo p. Hadrabové a p. Milana Outulného), že kandidátem na starosty
je pan Tručka a pan Martin Outulný a na místostarostu p. Nováček . To že pan Tručka nebude
kandidovat se dozvěděl pan Křehlík v pondělí v poledne, když mu pan Tručka zaslal emailem návrh
programu ustavujícího zasedán, v kterém bylo, že kandidátem na starostu je pan Nováček a že
místostarostou obce je navržen pan Randa. Paní Chalupová uvedla, že tedy páteční schůzka a dohoda
byla bezpředmětná a že to byl podraz ze strany sdružení nezávislých kandidátů. Pan Tručka k tomu
vysvětlil, že se rozhodl odstoupit z kandidatury v neděli dopoledne po zvážení všeho, co se kolem jeho
osoby dělo po volbách i po zvážení svého zdravotního stavu. Oznámil to panu Nováčkovi a nabídl
mu, zda by kandidoval na starostu. Za podraz považuje to, že těsně po volbách navštívil pan Outulný
Martin a pan Outulný Milan pana Nováčka a nabídli mu jako vítězná strana funkci starosty. Za
panem Tručkou nikdo za celých 14 dnů nepřišel , aby odstoupil, že si nepřejí, aby kandidoval na
starostu. Pan Randa nechtěl kandidovat na místostarostu, proto sdružení nezávislých kandidátů
navrhlo až v pondělí před ustavujícím zasedáním pana Blažka .Po zjištění těchto skutečností navrhlo
nové sdružení nezávislých kandidátů jako místostarostu pana Martina Outulného. Obě strany se začaly
dohadovat, až pan Milan Outulný řekl nahlas, že si přece před zasedáním slíbili, že se nebudou
snižovat k hádání.
Pan Jaroslav Hošek se zeptal, jak se posunula situace kolem případného úvěru na 2.- etapu kanalizace,
o kterém mluvil starosta p. Tručka na veřejném zasedání ještě před volbami. Pan Tručka odpověděl, že
proběhlo na firmě AP Investing Brno výběrové řízení podle zákona na poskytovatele úvěru- tj. banku a
že nové zastupitelstvo by mělo rozhodnout, zda se úvěr přijme či ne. Je to zvýhodněný úvěr v tom, že
Ministerstvo zemědělství hradí úroky z úvěru až do výše 4 %. Dále pan Hošek připomněl, že by se
mohlo konání zastupitelstva zveřejňovat i rozhlasem, nejen písemně na úřední desce.
Ad11) Pan Nováček přečetl návrh usnesení ZO, kdy uvedl jména a funkce zvolených funkcionářů.
Usnesení bylo schváleno.
15 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
Ad12) Pan Nováček poděkoval přítomným občanům za účast a ukončil ustavující zasedání
zastupitelstva obce.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hartvíkovice
konaného dne 8.11.2010

Obecní zastupitelstvo po projednání :

a)

volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích
1.

starostou obce

p. Zdeňka Nováčka

2.

místostarostou obce p. Martina Outulného

3.

další členy rady obce p. Jaromíra Zezulu
p. Jaroslava Bracha
p. Jana Cabejška

b)

bere na vědomí :
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o
obcích

……………..…………………

starosta

………..…………………

zástupce starosty

