OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ – USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZÁPIS
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žabovřesky n.O.,
které se konalo dne 4.11.2014
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:30 hod.,
ukončeno bylo ve 20:30 hod. Jednání řídila starostka obce Dr. Krausová Jitka.
Přítomno:
7 členů zastupitelstva obce ( Dr.Jitka Krausová, Jan Šmucar , Sylva Veselá,
Karel Razák, Přemysl Kotek, Zdeněk Razák, Ing. Zuzana Krausová, Jaroslav Koucký)
Omluveni: 0 členů zastupitelstva
Neomluveni: 0
Hosté:
0
Občané:
11
I.
Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce a konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce je
schopno se usnášet. Ustavujícímu zasedání předsedala stávající starostka obce PaedDr. Jitka
Krausová, předložil návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola osvědčení o zvolení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Využitelnost dosavadního jednacího řádu
Volba návrhové komise
Volba starosty obce a místostarosty
Zřízení výborů zastupitelstva
Diskuse, různé

1.Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce.
Pro:
7 členů
Proti:
0 členů
Zdržel se:
0 členů
Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zastupitelstvo obce pověřilo K.Moravcovou pořízením zápisu , a ověřovatele zápisu
S. Veselou a J. Šmucara.

3.Kontrola osvědčení o zvolení
Jednotlivý zastupitelé obce zkontrolovali osvědčení a správnost na nich uvedených údajů.
Zjistili, že jsou bezchybná.

4. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Nově zvolení zastupitelé složili zákonem předepsaný slib a stvrdili ho svým podpisem.
( příloha č. 1 )

5.Využitelnost dosavadního jednacího řádu
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele obce a občany s jednacím řádem zastupitelstva
obce . Stávající řád nebyl pozměněn.
Pro:
7členů
Proti:
0členů
Zdržel se:
0členů
Jednací řád zastupitelstva obce byl jednomyslně schválena.

6.Volba návrhové komise
Předsedající zasedání přednesla návrh návrhové komise v tomto složení: S. Veselá a Ing. Z.
Krausová a dal hlasovat:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7členů
0členů
0členů

Byla zvolena návrhová komise ve složení S. Veselá a Z. Krausová. Jednomyslně
Předsedající přednesla návrh zda proběhne veřejná volba a nebo tajná volba na místo starosty
a na místo místostarosty a dal hlasovat:
Veřejné hlasování
Pro:
7členů
Proti:
0členů
Zdržel se:
0členů

Tajná volba
Pro:
0členů
Proti:
7členů
Zdržel se:
0členů

Byla jednohlasně schválena veřejná volba starosty a místostarosty.

7.Volba starosty obce a místostarosty
Návrhová komise předložila zastupitelstvu obce tento návrh: starosta – P. Kotek
místostarosta – J. Šmucar a J. Koucký
A dala hlasovat:
Starosta – P. Kotek
Pro:
7členů
Proti:
0členů
Zdržel se:
0člen
P. Kotek zvolen sedmy hlasy. Zastupitelstvo obce starostu
Přemysla Kotka pověřilo k právním úkonům.
Místostarosta – J. Šmucar
Pro:
6členů
Proti:
1členů
Zdržel se:
člen
J. Šmucar zvolen sedmy hlasy.
Místostarosta – J. Koucký
Pro:
1 člen
Proti:
6 členů zastupitelstva
Zdržel se :
0 členů zastupitelstva
J. Koucký nebyl zvolen

8.Zřízení výborů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce zřídilo tyto výbory:
Finanční výbor
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7členů
0členů
0 členů

Kontrolní výbor
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

předseda: Ing. Zuzana Krausová
členové: S. Veselá, J. Šmucar

7členů
0členů
0členů

předseda: S. Veselá
členové: K. Razák, Z. Razák

Sociální výbor
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7členů
0členů
0členů

Kulturní a sportovní výbor
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

předseda: J. Koucký
členové: Z. Krausová., K.Moravcová

7členů
0členů
0členů

Veřejný pořádek
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

předseda: Z. Razák
členové: P. Kotek, Dr. Krausová

předseda: Razák K.
členové: Koucký J., Kotek P.

7členů
0členů
0členů

Zastupitelstvo obce zvolilo výše uvedené výbory a jejich předsedy a seznámilo je s náplní
práce jednotlivých výborů.
9.Diskuse, různé
p. Hradecký - vznesl požadavek na dostupnější informace na webových stránkách obce.
Zadávat na stránky všechny aktuality např. odstávka vody, odstávka el. proudu atd. ….
p. Kotek - zastupitelstvo obce bere na vědomí tento návrh a na stránky obce se bude zadávat
vše o dění v obci
p. Černý - navrhl zvýšení hlasitosti rozhlasu s tím , že hlášení obce není slyšet
p. Kotek – hlasitost rozhlasu bohužel nejde navýšit kvůli technickému nastavení . Rozhlas je
nyní na maximum.
p. Havlíček – vznesl dotaz jak obec zajistí základní potraviny pro starší spoluobčany , kteří si
nemohou tyto potraviny samy zakoupit jelikož v obci není obchod s potravinami.
p. Kotek - zastupitelstvo obce zveřejní možnost zajištění základních potravin obecním
úřadem pro starší spoluobčany
p. Hradecký – navrhl zažádat o zbrus , který vznikne při rekonstrukci silnice v obci na SÚS
v Litoměřicích.
p. Kotek – o zbrus zažádáme

p. Kotek- pověřil zastupitelstvo obce aby si do pátku 7.11.2014 promyslelo zda pokácet nebo
ne borovici na parku na návsi.
p. Hradecký – vznesl dotaz zda obec donutí majitele přípojek na návsi uvést vše do původního
stavu
p. Kotek – budeme snažit . Oslovíme všechny ty kterých se to týká.
p. Hradecký- upravit značení v obci
Po té návrhová komise seznámila přítomné s návrhem usnesení a nechala hlasovat:
Pro:
7členů
Proti:
0členů
Zdržel se:
0členů

II.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE
4.11.2014
Zastupitelstvo obce Žabovřesky nad Ohří
Určuje
a) zapisovatele K.Moravcovou
b) ověřovatele: S. Veselou, J. Šmucar
Volí
a)
b)
c)

Návrhovou komisy – Z. Krausovou, S. Veselá
Veřejnou volbu starosty a místostarosty
Starostu obce – Přemysla Kotka
Místostarostu – J. Šmucara
d) Výbory zastupitelstva a jejich předsedy
Finanční výbor – Ing. Zuzana Krausová
Kontrolní výbor – S. Veselá
Sociální výbor – Z. Razák
Kulturní a sportovní výbor – J. Koucký
Výbor pro veřejný pořádek – K.Razák
Schvaluje
a) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
b) Jednací řád
Pověřuje
a) Starostu obce P. Kotka k právním úkonům
Ukládá
V Žabovřeskách n.O. dne 5.11.2014
Zapsal: k.Moravcová

podpis…………………………….

Ověřila: S. Veselá, J.Šmucar

podpis…………………………….

podpis…………………………….

Starosta obce: Přemysl Kotek

podpis…………………………….

