ZÁPIS
Z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlobice,konaného dne
15.11.2010,od 18:00 hodin.

Přítomni:Červinka O.,Danková S.,Dias Z.,Frajtová Z.,Gajdůšek M.,Kocián J.,Kočařová M.,
Lízal F.,Lízal Z.,Odstrčilík Z.,Piškula R.,Pluhařová L.,Skácelová A.,Susová A.,Šišková S.
Hosté: Mgr.Kozáková

Program: 1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva
4. Volba předsedy a členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a členů rady
obce
5. Volba členů návrhové komise
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů
rady
8. Volba starosty obce
9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
10. Volba místostarosty a členů rady obce
11. Zřízení výborů zastupitelstva obce
12. Volba předsedů výborů (případně členů výborů)
13. Organizační záležitosti
14. Diskuse
15. Závěr

1.Zahájení
Zahájení a přivítání všech přítomných provedla dosavadní starostka obce p.Mgr Kozáková,předsedající.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1
zákona č. 128/2000Sb.,o obcích,v platném znění konalo 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 29.10.2010.
Žádný návrh nebyl podán. Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Zlobice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 8 dní, a to od 4.11.2010 do 12.11.2010.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále konstatovala z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1), že je
přítomno 15 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2 .Složení slibu členů zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s §69 odst.2 zákona o obcích,vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit
slib,nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 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.“a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č.2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Po složení slibu zastupitelů obce předala předsedající Mgr. Kozáková slovo paní Skácelové (dále jen
předsedající), která se
ujala vedení zasedání se souhlasem všech přítomných zastupitelů obce.

3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Zastupitelstvo obce Zlobice schvaluje program ustavujícího zasedání.

4.Volba předsedy a členů volební komise
Předsedající navrhla předsedu volební komise-pí .Žůrkovou
Předsedající navrhla členy volební komise-pí.Trávníčkovou, pí.Lechnerovou S.

Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Zlobice určuje předsedkyní volební komise paní Žůrkovou a členkami volební
komise paní Trávníčkovou a paní Lechnerovou S.
Hlasování:Pro-15 Proti-0 Zdržel se-0

Usnesení č.1 bylo schváleno

5.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Gajdůška a zapisovatelkou pí.Dankovou.K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Zlobice určuje ověřovatele zápisu p.Gajdůška Martina a zapisovatelkou
pí.Dankovou Simonu
Hlasovíní: Pro-15 Proti-0 Zdržel se-0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

6.Volba členů návrhové komise
Návrhová komise nebyla volena. Za jednotlivé strany vystupovali jejich zástupci,kteří navrhovali
jednotlivé kandidáty do volených funkcí .

7.Schválení způsobu volby a volebního řádu
Předsedající seznámila všechny s možnostmi volby dle volebního řádu a to s průběhem volby při
tajném hlasování a s průběhem volby při veřejném hlasování. K volebnímu řádu ani k způsobu volby
nebyly vzneseny námitky.

Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Zlobice určuje způsob volby-veřejným hlasováním. Zachován stávající jednací řád.
Hlasování:Pro-15 Proti -0 Zdržel se-0

Usnesení č.3 bylo schváleno

8.Volba starosty obce
Předsedající vyzvala zúčastněné zastupitele k podání návrhů na funkci starosty.
Návrhy - p.Lízal Z. navrhnul p.Červinku
p.Gajdůšek navrhnul pí.Šiškovou
pí.Danková navrhnula pí Dankovou
Hlasování proběhla následovně
Hlasování pro Oldřicha Červinku

Pro - 6 Proti – 9 Zdržel se – 0

Hlasování pro paní Simonu Dankovou

Pro – 1 Proti -9 Zdržel se – 5

Hlasování pro paní Stanislavu Šiškovou

Pro – 8 Proti – 6 Zdržel se – 1

Usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Zlobice schvaluje starostou obce paní Stanislavu Šiškovou
Výsledek hlasování Pro -8 Proti -6 Zdržel se -1

Usnesení č.4 bylo schváleno

Předsedající předala další vedení zasedání nové starostce paní Stanislavě Šiškové
Paní starostka se vedení zasedání ujala.
9.Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Návrhy - uvolněný starosta hlasování Pro -15 Proti-0 Zdržel se -0
-uvolněný místostarosta hlasování Pro -0 Proti-8 Zdržel se -7

Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Zlobice schválilo , že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č.5 bylo schváleno

10.Volba místostarosty a členů rady obce
Volba místostarosty
Návrhy –byl navržen p.Červinka
Byl navržen p.Odstrčilík
Hlasování pro p.Červinku Pro -8 Proti - 1 Zdržel se – 6

Usnesení č.6
Zastupitelstvo obce Zlobice schvaluje místostarostou obce pana Oldřicha Červinku
Výsledek hlasování Pro-8 Proti – 1 Zdržel se -6

Usnesení č.6 bylo schváleno
Volba členů rady obce
Návrhy-zástupce z každé strany-5 stran
VV-pí.Šišková starostka
ČSSD-p.Červinka místostarosta
KDU ČSL p.Gajdůšek
Hlasování Pro -11 Proti -0 Zdržel se -4
KSČM pí.Skácelová
Hlasování Pro -11 Proti-1 Zdržel se – 3
Za lepší Zlobice pí.Danková Hlasování Pro – 13 Proti-0 Zdržel se – 2

Usnesení č.7
Zastupitelstvo obce Zlobice schválilo členy obecní rady p.Gajdůška,pí.Skácelovou,pí.Dankovou

Usnesení č.7 bylo schváleno
11.Zřízení výborů zastupitelstva

Usnesení č.8
Zastupitelstvo obce Zlobice zřizuje tyto výbory a komise-finanční,kontrolní,sociální,kulturní.
Všechny výbory a komise budou nejméně tříčlenné.
Hlasování Pro -15 Proti -0 Zdržel se-0

Usnesení č.8 bylo schváleno

12.Volba předsedů výborů
Finanční výbor navržen Lízal Z.
Hlasování Pro -9 Proti -0 Zdržel se-6
Navržen Lízal.F.
Předsedou Finančního výboru obce Zlobice byl zvolen p.Zbyněk Lízal
Kontrolní výbor navržen
Navržen

Odstrčilík Z.
Dias Z.

Hlasování
Hlasování

Pro-11 Proti -0 Zdržel se -4
Pro – 2 Proti -9 Zdržel se -4

Předsedou Kontrolního výboru obce Zlobice byl zvolen p.Zdeněk Odstrčilík

Sociální výbor

navržena Skácelová A.
Navržena Susová A.

Hlasování Pro -6 Proti-1 Zdržel se-8
Hlasování Pro -11 Proti -0 Zdržel se -4

Předsedkyní Sociálního výboru obce Zlobice byla zvolena pí.Alena Susová
Kulturní výbor navržena

Kočařová M.

Hlasování Pro- 14 Proti -0 Zdržel se-1

Předsedkyní Kulturního výboru obce Zlobice byla zvolena pí.Monika Kočařová

Usnesení č.9
Zastupitelstvo obce Zlobice schvaluje do funkce předsedy Finančního výboru p.Z.Lízala,do funkce
předsedy Kontrolního výboru p.Z.Odstčilíka,do funkce předsedkyně Sociálního výboru
pí.A.Susovou,do funkce předsedkyně Kulturního výboru pí.M.Kočařovou.

Usnesení č.9 bylo schváleno
Volba do orgánů obce byla ukončena
13.Organizační záležitosti
-úřední dny dle správního řádu PO,ST+ÚT,ČT odpoledne
-vyřešení problému s hospodářkou-pí.Rašínová
-připravení rozpočtu obce
-podpora a spolupráce novým zastupitelům
14.Diskuse
-pí.Frajtová-ředitelka MŠ-odstupuje z funkce vedení Sboru pro občanské záležitosti
Všechny materiály, kroniku, pokladnu atd. předá nástupkyni-nutně vyřešit
Děkuje všem aktivním spolupracovníkům ve sboru
-starostka-tento problém bude projednán na zasedání zastupitelstva
-p.Šiška-proč pí,Frajtová odstupuje?
-pí.Frajtová-problémy s Vítáním občánků,výtky občanů,neznalost všech výročí
v obci,neporozumění,bez podpory
-p.kněz místního kostela-řešení organizace křtů a pohřbů,chybí komunikace mezi lidmi,návrat
spolupráce s farou,pociťuje negativní napětí v obci,mrzí ho odchod hospodářky-důvod
-starostka-prostor pro dotazy
-p.Odstrčilík-snaha zastupitelstva o novou strategii práce obce,PŘEČTENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ
-pí.Rašínová-k svému stanovisku nemá co dodat, odmítá spolupracovat, není zaměstnancem, dala
výpověď, pracuje na dohodu o provedené práci
15.Závěr
-přečtení zápisu pí.Danková
-ověření zápisu-p.Gajdůšek

-odsouhlasení zápisu Pro -14 Proti -0 Zdržel se -1

Usnesení č.10
Zastupitelstvo obce Zlobice schválilo text zápisu z ustavujícího zasedání ze dne 15.11.2010.

Usnesení č.10 bylo schváleno
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:45hodin dne 15.11.2010 v
obci Zlobice

Přílohy zápisu:
-prezenční listina
-listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
-zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1 zákona o
obcích

Zápis byl vyhotoven dne:

15.11.2010

Zapisovatel:Simona Danková ………………………………………
Ověřovatel:Martin Gajdůšek ………………………………………

…………………………………………………
Stanislava Šišková
Starostka

…………………………………………………
Oldřich Červinka
Místostarosta

