Zápis
Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny 15 členů ZO
Program: 1. Zahájení
2. Složení slibu zast. Obce
3. Schválení programu ustavujícího zasedání ZO
4. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce
5. Volba návrhové komise
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty,
Místostarosty a dalších členů rady obce
8. Volba starosty
9. Určení funkcí, pro které budou členové ZO uvolněni
10. Volba místostarosty a dalších členů rady obce
11. Návrh na zřízení výborů finančního a kontrolního a volba jejich předsedů
a členů výboru
12. Různé – stanovení termínu 2. zas. ZO
13. Závěr
K bodu 1:
Ing. Josef Pospíšil přivítal všechny přítomné na dnešním ustavujícím zasedání a v souladu
s ustanovení § 91 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů zahájil ustavující zasedání
zastupitelstva obce Tečovice.
Dále konstatoval že z celkového počtu 15 členů ZO je přítomno všech 15 členů, zastupitelstvo
je schopno platně jednat a usnášet se.
K bodu 2:
Podle ustanoví § 69 odst. 2 zákona o obcích přednesl text slibu ing. Pospíšil, všichni členové
pronesli jednotlivě slovo „Slibuji“ a toto potvrdili svým podpisem. Poté jim bylo předáno
osvědčení o zvolení do Zastupitelstva obce Tečovice.
K bodu 3:
Ing. Pospíšil přenesl návrh dnešního programu zasedání. Nikdo z přítomných neměl
doplňujících informací.
Bylo hlasováno:
Pro: 15
proti: 0
Zdržel se : 0
ZO schválilo program dnešního zasedání.
K bodu 4:
Ing. Pospíšil navrhl, aby pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce byla komise 4
členná.
Nikdo neměl připomínek a bylo hlasováno:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Byli navrženi tito členové volební komise:
Mgr. Olga Šuranská
- souhlasila se svou kandidaturou
p. Marcela Poulíčková
- souhlasila se svou kandidaturou
p. Roman Adamec
- souhlasil se svou kandidaturou
p. Jitka Stoklásková
- souhlasila se svou kandidaturou.
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Jako předsedkyně volební komise byla navržena Mgr. Olga Šuranská
Bylo hlasováno:
Pro: 15
proti : 0
zdržel se: 0
Protože kandidátka obdržela nadpoloviční většinu hlasů, o dalších se již nehlasovalo a stali se
tak členy volební komise.
Byli navrženi za členy volební komise:
p. Roman Adamec
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
p. Marcela Poulíčková
Pro: 15

proti: 0

zdržel se: 0

p. Jitka Stoklásková
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

K bodu 5:
Pro přípravu usnesení z dnešního zasedání je třeba zvolit návrhovou komisi. Ing. Pospíšil
navrhuje, aby tato byla 4 členná.
Bylo hlasováno o návrhu:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Byli navrženi tito členové ZO:
Mgr. Miroslav Frdlík – s kandidaturou souhlasil
p. Vojtěch Řiháček
- s kandidaturou souhlasil
p. Přemysl Zouhar
- s kandidaturou souhlasil
p. Bohuslav Stoklásek – s kandidaturou souhlasil
Za předsedu návrhové komise byl navržen Mgr. Miroslav Frdlík
Bylo hlasováno:
Pro : 14
proti: 0
zdržel se: 1
Členem návrhové komise byli voleni:
Vojtěch Řiháček
Pro: 14
proti: 0

zdržel se: 1

Přemysl Zouhar
Pro: 14
proti: 0

zdržel se: 1

Bohuslav Stoklásek
Pro: 14
proti: 0
Návrhová komise byla zvolena.

zdržel se: 1

K bodu 6:
Zápis z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce provede Marie Chrastinová.
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
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Jindřich Václavek
Ing. Martin Zelinger
Navržení ověřovatelé s tímto návrhem souhlasili a nikdo neměl jiný návrh.
Bylo hlasováno:
Pro: 12
Proti: 1
Zdržel se: 2

K bodu 7:
Ing. Pospíšil navrhuje, aby volba starosty, místostarosty a členů rady obce vyla veřejná.
Bylo o tomto návrhu hlasováno:
Pro: 3
Proti: 11
Zdržel se: 1
Veřejná volba nebyla schválena a proto bude volba starosty, místostarosty a členů rady tajná.
K bodu 8:
Vystoupil se svým příspěvkem ing. Jiří Mikeš, který upozornil na to, že také dostali 4
mandáty do ZO ale doposud s nimi nikdo nejednal o žádné koalici.
Předsedkyně volební komise vyzvala ZO aby předložili své návrhy na starostu obce.
Byli navrženi tito kandidáti:
Ing. Jaromír Doležal
Ing. Jiří Mikeš.
Oba s kandidaturou souhlasili. Předsedkyně volební komise vyzvala pracovnici OÚ aby byly
vypracovány hlasovací lístky s těmito kandidáty a rozdány všem přítomným zastupitelům. Ti
provedli tajnou volbu v prostoru pro úpravu hlasovacích lístku tím, že zakroužkovali číslo
kandidáta, kterému dávají přednost a potom takto upravený hlas. Lístek byl vložen do
uzamčené urny. Po provedení volby všech členů ZO se volební komise odebrala do
zvláštních prostor kde provedla sečtení hlasů a poté předsedkyně vyhlásila výsledky voleb.
Ing. Jaromír Doležal 11 hlasů
Ing. Jiří Mikeš
4 hlasy
Starostou obce byl zvolen ing. Jaromír Doležal.
Předsedající poblahopřál nově zvolenému starostovi a zároveň ho požádal, aby se nyní ujal
řízení zasedání zast. obce.
Ing. Jaromír Doležal poděkoval všem přítomným, kteří mu dali své hlasy a ujal se řízení
zasedání.
K bodu 9:
Ing. Jaromír Doležal, starosta obce navrhuje, aby pro toto volební období byl uvolněn starosta
obce a ostatní členové rady a místostarosta byli neuvolněni.
Nikdo z přítomných neměl jiný návrh a tak bylo o něm hlasováno.
Pro: 11
Proti: 4
Zdržel se: 0
K bodu 10:
Předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele aby předložili návrhy na volbu místostarosty:
Byli navrženi tito kandidáti:
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Ing. Jiří Mikeš – souhlasí s kandidaturou
Ing. Josef Pospíšil – souhlasí s kandidaturou
Byla provedena tajná volba a předsedkyně seznámila přítomné s výsledky této volby:
p. Jindřich Václavek 3 hlasy
ing. Jiří Mikeš
4 hlasy
ing. Josef Pospíšil
8 hlasů
Místostarostou obce je zvolen ing. Josef Pospíšil, obdržel nadpoloviční většinu hlasů.
Předsedkyně volební komise požádala ZO o návrhy na volbu 1. člena rady obce:
p. Jindřich Václavek – s kandidaturou souhlasil
ing. Mojmír Novák - s kandidaturou souhlasil
p. Přemysl Zouhar - s kandidaturou souhlasil
p. Marie Baťková - s kandidaturou souhlasila
Byla provedena tajná volba 1. člena rady obce.
p. Jindřich Václavek - získal 3 hlasy
ing. Mojmír Novák - získal 4 hlasy
p. Přemysl Zouhar - získal 0 hlasů
p. Marie Ba´tková - získala 8 hlasů a byla zvolena 1. členem rady obce.
Předsedkyně volební komise požádala ZO o návrhy na volbu 2. člena rady obce:
p. Pavel Rapant – s kandidaturou souhlasil
Mgr. Miroslav Frdlík – s kandidaturou souhlasil
Ing. Martin Zelinger – s kandidaturou souhlasil
Byla provedena tajná volba 2. člena rady obce:
p. Rapant Pavel – 10 hlasů – byl zvolen 2. členem rady obce
Mgr. Frdlík Miroslav – 5 hlasů
Ing. Martin Zelinger – 0 hlasů
Předsedkyně volební komise vyzvala ZO o návrhy na volbu 3. člena rady obce:
p. Zdeňka Juříková – s kandidaturou souhlasila
p. Pavel Horáček – s kandidaturou souhlasil
p. Jindřich Václavek – s kandidaturou nesouhlasil
ing. Martin Zelinger – s kandidaturou souhlasil
Byla provedena tajná volba 3. člena rady obce.
p. Zdeňka Juříková – 10 hlasů – byla zvolena 3. členkou rady obce
p. Pavel Horáček – 4 hlasy
ing. Martin Zelinger – 1 hlas
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volební komise členy ZO o hlasování, zda i další volby budou tajné:
Bylo hlasováno:
Pro: 7
Proti: 7
Zdržel se: 1
Pro veřejnou volbu bylo hlasováno takto:
Pro: 12
Proti: 2
Zdržel se: 1
Proto budou další volby veřejné.
Předsedkyně vol.kom.vyzvala přítomné aby podávali návrh na předsedu kontrolního výboru:
Byl podán návr:
Ing. Martin Zelinger – s kandidaturou souhlasí
Jiný návrh nebyl podán a tak bylo hlasováno:
Pro: 10
Proti: 3
Zdržel se: 2
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen ing. Martin Zelinger.
Předsedkyně vol. komise vyzvala aby ZO podávalo návrhy na člena kontrolního výboru:
p. Marie Baťková – s kandidaturou souhlasila
p. Pavel Horáček – s kandidaturou nesouhlasil
p. Jindřich Václavek – s kandidaturou nesouhlasil
Bylo hlasováno o 1. členu kontrolního výboru:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 5
1.členkou kontrolního výboru se stala p. Marie Baťková.
Předsedkyně vol. komise vyzvala ZO o návrhy na 2. člena kontrolního výboru:
p. Ivan Stanev – s kandidaturou nesouhlasil
p. Bohuslav Stoklásek – s kandidaturou souhlasil
p. Marcela Poulíčková – s kandidaturou souhlasila
Bylo hlasováno o 2. členu kontrolního výboru dle abecedního pořadi o paní Marcele
Poulíčkové:
Pro : 9
Proti: 0
Zdržel se: 6
2. členkou kontrolního výboru se stala p. Marcela Poulíčková protože byla zvolena
nadpoloviční většinou hlasů.
Předsedkyně vol. komise vyzvala ZO o návrhy na předsedu finančního výboru:
p. Přemysl Zouhar – s kandidaturou souhlasil
dalších návrhů nebylo a tak bylo hlasováno:
Pro: 11
Proti: 2
Zdržel se.2
Předsedkyně vol. kom. vyzvala o návrhy na 1. člena finančního výboru:
p. Pavel Rapant – s kandidaturou souhlasil
p. Pavel Horáček – s kandidaturou nesouhlasil
p. Radomíra Jehličková – s kandidaturou souhlasila
Bylo hlasováno o pro paní Radomíru Jehličkovou:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 9
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Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 7
Pan Pavel Rapant byl zvolen jako 1. člen finančního výboru.
Předsedkyně volební komise vyzvala ZO o návrhy na 2. člena finančního výboru:
p. Radomíra Jehličková – s kandidaturou souhlasila
p. Ivan Stanev – s kandidaturou nesouhlasil
p. Bohuslav Stoklásek s kandidaturou souhlasil
Bylo hlasováno o 2. členu finančního výboru :
Paní Radomíra Jehličková:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 8
Pan Bohuslav Stoklásek:
Pro: 8
Proti: 2
Zdržel se: 5
Pan Bohuslav Stoklásek je 2. členem finančního výboru.
Paní předsedkyně volební komise paní Olga Šuranská ukončila volby a předala slovo
ing. Jaromíru Doležalovi, starostovi obce.
ZO dále určuje, že starostu obce v době jeho nepřítomnosti zastupuje ing. Josef Pospíšil,
místostarosta obce.
K bodu 12:
Ing. Mojmír Novák poděkoval všem přítomným členům ZO i hostům že ho podpořili v jeho
volební kampani do Senátu PČR v posledních volbách.
K bodu 13:
Předseda návrhové komise Mgr. Miroslav Frdlík přednesl na závěr návrh usnesení z dnešního
jednání.
Ing. Jaromír Doležal poděkoval všem přítomným členům ZO za účast na dnešním jednání.
Termín dalšího zasedání bude všem členům ZO včas oznámen.
Popřál všem přítomným, aby v novém volebním období se jim práce v ZO dařila pro
spokojenost nejen jejich ale hlavně občanů, kteří jim dali hlasy a důvěru ve volbách.
Ing. Jaromír Doležal
Starosta obce
Ověřovatelé: Jindřich Václavek
Ing. Martin Zelinger
Zapsala: Marie Chrastinová

Usnesení
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje: - program jednání 1. ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce konaného dne 6. 11. 2006
Zastupitelstvo obce:
1. volí
předsedou volební komise pro volby starosty, místostarosty a dalších členů rady obce
p. Mgr. Olgu Šuranskou
2. volí
Členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce:
-p. Jitka Stoklásková
-p. Marcela Poulíčková
p. Roman Adamec
3. volí
Předsedu návrhové komise
- p. Mgr. Miroslav Frdlík
4. volí
Členy návrhové komise
-p. Vojtěch Řiháček
-p. Přemysl Zouhar
-p. Bohuslav Stoklásek
5. určuje
Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.11.2006
- p. Jindřich Václavek
- ing. Martin Zelinger
6. volí
do funkce starosty obce
ing. Jaromír Doležal
7. stanoví
že pro výkon funkce je uvolněn starosta obce ing. Jaromír Doležal
8. volí
do funkce místostarosty obce
ing. Josef Pospíšil
9. volí
členy rady obce
p. Marie Baťková

p. Pavel Rapant
p. Zdeňka Juříková
-810. určuje
že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta ing. Josef Pospíšil.
11. zřizuje
výbor finanční na volební období 2006-2010
12. volí
předsedu finančního výboru
p.Přemysl Zouhar
13. volí
členy finančního výboru:
p. Pavel Rapant
p. Bohuslav Stoklásek
14. zřizuje
výbor kontrolní na volební období 2006 - 2010
15. volí
předsedu kontrolního výboru
ing. Martin Zelinger
16. volí
členy kontrolního výboru
p. Marie Baťková
p. Marcela Poulíčková

ing. Jaromír Doležal
starosta obce

ing. Josef Pospíšil
místostarosta obce

