Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného dne 2. 11. 2006 v 18 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů nově zvoleného zastupitelstva,
(viz. Prezenční listina)

a 4 občané

Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Kozák Miroslav
Jednání řídil: pan Jakubec Antonín starosta obce – nejstarší člen zastupitelstva
Vzhledem k tomu,že jsou přítomni: všichni členové zastupitelstva, jednání je usnášení schopné.
Ověřovatelé zápisu: Josef Šalda ml. Miroslav Buben ml.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva
následující:
1. Zahájení – přivítání
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba volební a návrhové komise
4. Kontrola osvědčení o zvolení
5. Složení slibu členů zastupitelstva obce
6. Volba starosty a místostarosty obce
7. Závěr
Program ustavující schůze schválen, pro 5 hlasů , proti 0 hlasů , zdrželo se 0 hlasů
1.Zahájení – přivítání
Ustavující zasedání bylo svoláno stávajícím starostou na den 2.11.2006 , který přivítal přítomné
zastupitele vzešlé z voleb 20. a 21. 10. 2006 – komunálních voleb a přítomné občany obce.
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Vzhledem k tomu, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, určí ten, kdo
zasedání řídí, zapisovatele. Dále určí ověřovatele, kteří zápis o průběhu zasedání zastupitelstva podepíší. (
§ 95 odst. 1 zákona o obcích , který hovoří o určených ověřovatelích.
Zapisovatelem z dnešního jednání je pan Ing. Kozák,
Ověřovatelé : Šalda Josef ml., Buben Miroslav ml.
Dále předsedající podal informaci vyplývající z § 91 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává
dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od
právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci. Za
počátek běhu lhůty pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je nutno považovat den
vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není ustavující
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svoláno v zákonem dané lhůtě učiní tak Ministerstvo vnitra.

Konstatoval, že informace o konání Ustavující schůze byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne
27.10.2006. Ustavující zasedání bylo tedy svoláno řádně v souladu s ustanovením § 91 a 93 zákona o
obcích. Dále informoval přítomné, že Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla , jak je uvedeno v § 91
odst 1) nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen , nový starosta.
3.Volba volební a návrhové komise
K volbě volební a návrhové komise předsedající uvedl: Přestože zákon o obcích výslovně nezmiňuje, že
by mělo na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce proběhnout ověření platnosti voleb členů
zastupitelstva obce, lze s ohledem na § 53 zákona o volbách do zastupitelstev obcí takový postup
doporučit.
Za tímto účelem by proto měla být zvolena volební a návrhová komise. Předsedající zasedání přednese
návrh na personální obsazení komise a dá o něm hlasovat. Komise mívá zpravidla 3 členy - předsedu a
další dva členy. Zvolení členové pak provedou ověření platnosti voleb členů zastupitelstva t. zn.
(kontrolu osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem). Předseda komise podá o výsledku
zprávu.
● Jako předsedající navrhuji do Volební a návrhové komise toto personální obsazení :
pan Martin Peňáz – předseda komise
paní Iveta Kozáková člen komise
pan Miroslav Buben ml. Člen komise
Žádám zastupitelstvo obce o odsouhlasení této komise veřejným hlasováním a to zvednutím ruky
Pro 5 čl. zastupitelstva

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Volební a návrhová komise byla zvolena všemi hlasy.
Dále předsedající požádal Volební a návrhovou komisi o provedení kontroly osvědčení
4. Kontrola osvědčení o zvolení
Volební a návrhová komise provedla kontrolu Osvědčení o zvolení jednotlivých zastupitelů a předseda
této komise pan Martin Peňáz podal zprávu , že všechna vydaná Osvědčení Registračním úřadem mají
všechny náležitosti jsou řádně vyplněna a údaje o jednotlivé údaje jsou v pořádku.
5. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Předsedající dále pokračoval upozorněním na § 69 odst. 2 zákona o obcích z kterého vyplývá, že zvolení
členové zastupitelstva musí na prvním zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, složit
slib předepsaného znění. Odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou
mandát dle § 55 odst. 2 písm. a/ zákona o volbách do zastupitelstev obcí zaniká.
Požádal zapisovatele o přečtení textu slibu a informoval členy zastupitelstva že slib se složí
pronesením slova "slibuji" a podpisem pod text se potvrdí jeho složení.

Zapisovatel přečetl text slibu
„ 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 vyzval jednotlivé zastupitele v uvedeném pořadí aby tento slib složili
Pořadí složení slibu : p. Jakubec Ant., p. Kozák Mir., p. Peňáz M. , p. Buben R. , p. Šalda J.
Předsedající pan Ant. Jakubec konstatoval, že byly splněny náležitosti předepsané ke složení slibu a
proto můžeme přistoupit k volbě starosty a místostarosty obce.
6. Volba starosty a místostarosty obce
Předsedající dále požádal Volební a návrhovou komisi aby se ujala provedení volby.
Předseda komise podal nově zvolenému zastupitelstvu obce informaci že se postupuje v souladu s
dosavadním jednacím řádem zastupitelstva , vzhledem k tomu, že volba starosty a místostarosty je
upravena tímto jednacím řádem v Článku – římská VII, Postup při hlasování zastupitelstva, odst. 7.,
který zní takto: Hlasování probíhá veřejně pozvednutím ruky. O předloženém návrhu rozhodne
zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů. Hlasování o volbě starosty , místostarosty a dalších členů
komisí probíhá taktéž veřejným hlasováním. Dále informoval, že v opačném případě by muselo dojít k
přerušení ustavující schůze a zpracovat a přijmout nový jednací řád.
Dále byly přečteny výsledky voleb pořadí pro jednotlivé kandidáty, dle preferenčních hlasů a % vyjádření
od zúčastněných voličů.
1.
Antonín Jakubec
Věk 58
Obdržel 56 prefer. Vyjádřeno V %
Hlasů
volen od 72,72 %
zúčastněných voličů
2.

Ing. Miroslav Kozák

Věk 38

Obdržel 49 prefer. Vyjádřeno V %
Hlasů
volen od 63,63 %
zúčastněných voličů

3.

Martin Peňáz

Věk 29

Obdržel 42 prefer. Vyjádřeno V %
Hlasů
volen od 54,54 %
zúčastněných voličů

4.

Roman Buben

Věk 29

Obdržel 40 prefer. Vyjádřeno V %
Hlasů
volen od 51,94 %
zúčastněných voličů

5.

Josef Šalda

Věk 23

Obdržel 29 prefer. Vyjádřeno V %
Hlasů
volen od 37,66 %
zúčastněných voličů
Volební a návrhová komise konstatovala, že respektuje voliče v obci a vzhledem k volebním výsledkům
, navrhuje aby do funkce starosty obce byl zvolen pan Antonín Jakubec
Do funkce místostarosty obce pan Ing. Miroslav Kozák.
Vyzval přítomné zastupitele zda má někdo připomínky k těmto návrhům?
K návrhu na obsazení funkce starosty nebylo připomínek.
K návrhu na obsazení funkce místostarosty měl připomínku pan Šalda Jos. S tím, že z jejich kandidátky
se dostali do zastupitelstva 3 a tudíž by měl funkci místostarosty vykonávat někdo z nich. Hlasoval tak
proti.

Předseda komise požádal zastupitelstvo o provedení veřejného hlasování pozvednutím ruky, nejprve
hlasujeme pro volbu starosty.
Pokračoval dotazem kdo je pro , aby pan Jakubec byl opět starostou obce ?
Výsledek hlasování: pro 4 hlasy, proti: 0 hlasů , zdržel se : 1 hlas , navržený p. Jakubec pro sebe
nehlasoval
Pokračoval dále, nyní hlasujeme pro volbu místostarosty.
Kdo je pro , aby pan Ing. Kozák byl opět místostarostou obce ?
Výsledek hlasování: pro : 3 hlasy , proti: 1 hlas,
sebe nehlasoval

zdržel se : 1 hlas navržený p. Ing. Kozák pro

Starostou obce pro volební období 2006 – 2010 byl zvolen pan Jakubec Antonín
Místostarostou obce pro volební období 2006 – 2010 byl zvolen pan Ing. Miroslav Kozák
Předseda Volební a návrhové komise ukončil volbu starosty a místostarosty obce a předal slovo
předsedajícímu, staronovému starostovi obce.
Starosta obce poděkoval všem přítomným ,komisi ,zastupitelům i občanům, oficiálně ukončil ustavující
schůzi v 20.30 hodin.
Poté následovala volná diskuze na téma práce zastupitele a úkoly s tím související.

Ověřovatelé zápisu: Šalda Josef

Zapisovatel: Ing. Miroslav Kozák

_______________________________

________________________________

Buben Miroslav
_______________________________

Vyvěšeno na úřední desce dne 3.11.2006

Starosta obce: Jakubec Antonín
________________________________

