Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod.
v Kulturním domě ve Švábenicích.
Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce Švábenice. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno dosavadním starostou na den 3.11.2006
a informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 26.10.2006 tj.
nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním a několikrát bylo hlášeno místním rozhlasem. Všichni nově
zvolení zastupitelé obce obdrželi pozvánky na ustavující zasedání a program zasedání. Ustavující zasedání
bylo tedy svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve
znění pozdějších předpisů.
Konstatoval, že dle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Švábenice vydaným Českým statistickým
úřadem a registračním úřadem Ivanovice na Hané se voleb zúčastnilo 519 voličů z celkového počtu 736
zapsaných ve výpisu seznamu voličů, což činilo 70 % účasti ve volbách.
Celkem bylo 6 713 platných hlasů. Počet volených členů zastupitelstva je 15.
Volební strana č. 1 – Česká strana sociálně demokratická obdržela 3.923 hlasů – 58,43% - 9 mandátů
Volební strana č. 2 - Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová obdržela 1.864
hlasů – 27,76% - 4 mandáty
Volební strana č. 3 – Sdružení občané jednotně pro Švábenice obdržela 926 hlasů – 13,79% - 2 mandáty
Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Švábenice bylo vydáno registračním úřadem
Ivanovice na Hané podle § 21 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb., a předáno zvoleným zastupitelům před
zahájením ustavujícího zasedání.
Předsedající konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva obce, tedy
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
V souladu s ustanovením § 91 zákona č.128/2000 Sb., o obcích byl navržen následující program ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce :
1) Složení slibu zastupitelstva obce ( § 69 odst. 2) Zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších
předpisů)
2) Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele.
3) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
4) Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba předsedů a členů
5) Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce
6) Diskuse
7) Závěr
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Hlasování č. 1

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 1.
Složení slibu členů zastupitelstva obce.
Podle § 69 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, člen zastupitelstva obce
skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib.

Podle § 69 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, skládá slib člen
zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „S L I B U J I“ .
Složení slibu potvrdí svým podpisem.
Před přečtením slibu požádal předsedající zastupitele obce, aby povstali.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Dále vyzval předsedající zastupitele, aby na vyzvání jednotlivě přistoupili k předsedajícímu a složili slib.
Složení slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem pod text slibu.
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem stanovený slib a
mohou se ujmout svého mandátu.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování č. 2

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 2.
Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele.
Zapisovatelem byla určena paní Jiříčková Jana.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Cupák Zdeněk a pan Hroza Vladimír.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce
schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
1. Mgr Zdeňka Cupáka
2. Vladimíra Hrozu
Hlasování č. 3

pro 15

proti

0

zdržel se 0

Bod č. 3
Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce.
Podle § 99 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů počet členů rady obce
nesmí být vyšší, než je 1/3 počtu členů zastupitelstva obce. S ohledem na tuto právní úpravu navrhl
předsedající stanovit počet členů rady obce na 5 členů.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce
schvaluje podle § 99 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů počet členů
rady obce na 5 členů.
Hlasování č. 4

pro 15

Předsedající konstatoval, že hlasování může být veřejné nebo tajné.

proti

0

zdržel se

0

Před přistoupením k volbě dal předsedající návrh, aby hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a
ostatní členy rady obce bylo veřejné a hlasování o jednotlivých návrzích bylo v pořadí, v jakém byly
předkládány.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejné hlasování o návrzích na starostu, místostarostu a členy rady
Hlasování č. 5

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Předsedající vyzval zastupitele k volbě starosty. Funkce starosty bude podle § 84 odst. 2) písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvolněná po celé volební období. Na funkci starosty
navrhla volební strana č. 1) Česká strana sociálně demokratická pana Josefa Kubíka. Předsedající požádal
členy zastupitelstva o další návrhy.
Další návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce
volí v souladu s § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
starostou obce pana Josefa Kubíka.
Hlasování č. 6

pro 14

proti 0

zdržel se 1

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce
schvaluje uvolněnou funkci starosty obce podle § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
Hlasování č. 7

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Protože starosta byl řádně zvolen, předsedající předal řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi
obce.
Nově zvolený starosta obce poděkoval panu Pištělkovi za dosavadní řízení ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce.
Dále následovala volba místostarosty obce. Funkce místostarosty obce bude po celé volební období
neuvolněná. Na funkci místostarosty obce navrhla volební strana č. 1) Česká strana sociálně demokratická
pana Jiřího Orla.
Starosta požádal členy zastupitelstva obce o další návrhy .
Další návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce
volí v souladu s § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
místostarostou obce pana Jiřího Orla.
Hlasování č. 8

pro 14

Následovala volba rady obce Švábenice. Do rady obce byli navrženi :

proti

0

držel se 1

Ing. František Bureš
Pan Josef Polišenský
Pan Michal Hladký
Starosta požádal členy zastupitelstva obce o další návrhy.
Další návrhy nebyly podány.
Starosta vyzval zastupitele obce, aby o každém členovi rady obce bylo hlasováno jednotlivě.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce
volí v souladu s § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za
členy rady.
1. Ing. Františka Bureše
2. Josefa Polišenského
3. Michala Hladkého
Hlasování č. 9

Ing. František Bureš

pro 14

proti

0

zdržel se

1

Hlasování č. 10

pan Josef Polišenský

pro 14

proti

0

zdržel se

1

Hlasování č. 11

pan Michal Hladký

pro 14

proti

0

zdržel se

1

Bod č. 4
Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba předsedů a členů výborů.
Zastupitelstvo obce zřizuje dle § 117 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., vždy finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno dle § 84 odst.2) písm.o), zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a
další členy a odvolávat je z funkce.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 84 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
I. zřizuje
1. Finanční výbor
2. Kontrolní výbor
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 84 odst.2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
II. volí do funkce
1. Předsedu finančního výboru Ing. Bureše Františka
Hlasování č. 12

pro 14

proti

0

zdržel se 1

2. Členy finančního výboru:
Hlasování č. 13

Ing. Tvrdý Pavel

pro 14

proti

0

zdržel se 1

Hlasování č. 14

Hroza Vladimír

pro 14

proti

0

zdržel se 1

Hlasování č. 15

Mgr. Dušková Jarmila

pro 14

proti

0

zdržel se 1

Hlasování č. 16

Ing. Pištělka Luděk

pro 15

proti

0

zdržel se 0

3. Předsedu kontrolního výboru pana Hladkého Michala
Hlasování č. 17

pro 14

proti

0

zdržel se 1

4.Členy kontrolního výboru:
Hlasování č. 18

Mgr. Cupák Zdeněk

pro 14

proti

0

zdržel se 1

Hlasování č. 19

Pištělka Pavel

pro 14

proti

0

zdržel se 1

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dalšími
zákony a stanovenou náplní činnosti výborů.
Bod č. 5
Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Švábenice.
Všichni členové zastupitelstva obce byli seznámeni s dosavadním zněním Jednacího řádu zastupitelstva obce
Švábenice, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2002. Starosta vyzval zastupitele o přednesení
připomínek k tomuto Jednacímu řádu.
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce
schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Jednací řád zastupitelstva obce, který byl
schválen zastupitelstvem obce dne 20.12.2002.
Hlasování č. 20

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Bod č. 6
Diskuse :
Bod č. 7
Závěr
Starosta obce poděkoval občanům za podporu a všem zastupitelům za projevenou důvěru při volbě starosty.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 18.40 hod.

Ve Švábenicích 10.11.2006

Zapsala:

Jiříčková Jana

..…………………….…………

Starosta obce :

Kubík Josef

……………..….…………….…

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Cupák Zdeněk

..……………………………….

Hroza Vladimír

.………………..…….….……..

