Veřejné zasedání – ustavující zasedání obecního
zastupitelstva
obce Hlína
7. listopadu 2006
Dne 7.11.2006 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné
zasedání – ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Zasedání bylo
svoláno dosavadním starostou panem Milošem Dostalým dne 31.10.2006 a
informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce
obecního úřadu dne 31.10.2006, tj. nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním.
Ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a §
93 zákona o obcích.
Přítomni : 9 členů
p.Sliacký, p.Dostalý, p. Matouček, p.Hošek, p. Ing.Pacholík, p.Duda, p. Kocáb,
pí.Vašulínová, pí. Mgr. Veselá
Omluveni : 0
Hosté : 10
Veřejné zasedání zahájil pan Jozef Sliacký. Přivítal přítomné a konstatoval,
že podle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční
většina členů zastupitelstva.
Jako zapisovatelka byla navržena paní Mgr. Veselá a ověřovateli zápisu pan
Robert Duda a pan Petr Matoušek. Oba tyto návrhy byly jednomyslně
schváleny. Pan Sliacký přečetl návrh programu zasedání a požádal přítomné o
jeho případné doplnění. Zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto
znění:
1. Zahájení
2. Složení slibů členů zastupitelstva obce
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Volba starosty obce
6. Volba místostarosty obce
7. Schválení jednacího řádu
8. Programové prohlášení zastupitelstva obce
9. Různé
10.Diskuse
11.Usnesení a závěr
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2/
Složení slibu zastupitelstva obce
Pan Sliacký přednesl slib členů zastupitelstva obce a všichni členové
zastupitelstva dle abecedního pořadí slib složili pronesením, slova „slibuji“ a
toto řádně stvrdili svým podpisem pod text slibu. Pan Sliacký konstatoval, že
všichni členové řádně splnili zákonem stanovený slib a tudíž se mohou ujmout
mandátu.
3/
Volba mandátové a návrhové komise
Pan Sliacký navrhnul do volby mandátové komise tyto osoby: Dana
Vodáková a Jaroslav Vašulín.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Dále pan Sliacký navrhnul do volby návrhové komise tyto osoby: Milan Hošek,
Jaromír Kocáb, Jana Vašulínová.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
4/
Zpráva o výsledku voleb
Ve volbách do zastupitelstva obce Hlína, konaných ve dnech 20.1021.10.2006 byly zjištěny následující výsledky:
Celkový počet osob, zapsaných na seznamu voličů – 197
Celkový počet osob, které přišly k volbám a řádně odevzdaly úřední obálku –
151
Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Radka Havlíková – 60 hlasů
Jaromír Kocáb – 103 hlasů
Bc. Gabriela Nosková – 49 hlasů
Miroslav Bumbálek – 76 hlasů
Jozef Sliacký – 86 hlasů
Ing. Miroslav Pacholík – 105 hlasů
Rostislav Koudelný – 36 hlasů
Miloš Dostalý – 131 hlasů
Jana Vašulínová – 106 hlasů
Milan Hošek – 80 hlasů
Mgr. Kamila Veselá – 81 hlasů
Petr Matoušek – 85 hlasů
Robert Duda – 79 hlasů
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Výsledné pořadí kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva obce Hlína:
Miloš Dostalý – 131 hlasů
Jana Vašulínová – 106 hlasů
Ing. Miroslav Pacholík – 105 hlasů
Jaromír Kocáb – 103 hlasů
Jozef Sliacký – 86 hlasů
Petr Matoušek – 85 hlasů
Mgr. Kamila Veselá – 81 hlasů
Milan Hošek – 80 hlasů
Robert Duda – 79 hlasů
5/
Volba starosty obce
Předsedající pan Sliacký navrhl zastupitelstvu , aby hlasování o volbě starosty
a místostarosty bylo veřejné, s tím že o jednotlivých návrzích se bude hlasovat
postupně, v pořadí jak byly předkládány.
Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Za návrhovou komisi přednesl pan Jaromír Kocáb návrh na zvolení pana
Dostalého starostou obce Hlína pro následující volební období. Následně
proběhla volba starosty obce. Starostou obce byl zvolen při veřejném hlasování
pan Miloš Dostalý.
Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Nově zvolený starosta obce převzal vedení veřejného zasedání.
6/
Volba místostarosty obce
Pan Kocáb z návrhové komise přednesl návrh na zvolení místostarostou
obce pana Ing. Miroslav Pacholíka. Zastupitelstvo předložený návrh schválilo,
místostarostou obce Hlína byl zvolen pan Ing. Miroslav Pacholík.
Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

7/
Schválení jednacího řádu
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Zdržel se: 0

Starosta pan Dostalý přednesl návrh jednacího řádu všem přítomným.
Dále navrhnul ponechat tento jednací řád v podobě z uplynulého volebního
období, pouze změnit v článku „Svolávání jednání zastupitelstva obce“ zastupitelstvo se schází podle potřeby nejméně však 1x za tři měsíce a dále
potom ve větě „ Starosta je povinen svolat jednání, požádá-li o to alespoň
jedna třetina zastupitelů“ – v citaci vypustit „přednosta okresního úřadu „
neboť tato funkce již zanikla.
Starosta požádal o další připomínky, návrhy změn a doplnění. Vzhledem
k tomu, že nebyly předneseny žádné další připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování o výše uvedeném jednacím řádu. Zastupitelstvo předložený
návrh jednacího řádu schválilo.
Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

8/
Programové prohlášení o činnosti obce
Starosta pan Dostalý uvedl programové prohlášení obce, na kterém se
nově zvolené zastupitelstvo obce dohodnulo na svém pracovním setkání.
Oblast výstavby:
 dokončení stavby rozhledny
 podpora v realizaci stavby chodníku podél komunikace 395
 řešení a vybudování chodníku u č.p. 103, 86 ve spojení s autobusovou
zastávkou
 řešení komunikace odbočka z Křenové k č.p. 52
 dokončení oprav obecní budovy č.p.49 (venkovní omítky,
podrovnávka, zadní přístřešky a kůlny)
 vybudování sociálního zařízení v budově hasičů společně s SDH
 provést ekonomickou rozvahu na výhodnost a provozní náklady
výstavby kulturního sálu za obecním úřadem
Oblast kultury a sportu:
 zřízení kulturní komise obecního zastupitelstva , která se bude podílet
na organizaci a pomoci při organizování akcí z této oblasti v obci
 rozvíjet činnost knihovny
 podporovat činnost zájmových kroužků (výtvarný, keramický)
 zabezpečení provozního chodu rozhledny
 rozšíření sportovního hřiště za obecním úřadem
 slavnostní uvedení znaku a praporu obce
 podpora činnosti divadelního kroužku
Oblast požární ochrany:
4

 nadále pokračovat v nastoupeném trendu podpory SDH obce Hlína
 zabezpečení materiálové výbavy (sací koš, nehořlavé obleky, hadice
aj.)
Oblast státní správy:
 dokončit projekt internet do knihovny
 věnovat pozornost stavu kulturních památek a v rámci finančních
možností provádět opravy těchto památek
 sledovat možnosti získávání dotací a dle možností žádat o dotace na
různé projekty
 zdokonalovat činnost obecního úřadu vzhledem k občanům
Po přednesení programového prohlášení o činnosti obce
v nadcházejícím období starosta otevřel diskusi členů zastupitelstva.
Zastupitelé neměli žádné námitky k uvedenému programu.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
9/
Různé
Starosta předložil návrh na udělení Památné plakety obce Hlína
bývalému členu zastupitelstva, panu Jaroslavovi Vašulínovi za dlouholetou
práci pro obec ve funkci starosty a místostarosty a za celkový přínos pro
rozvoj obce.
Zastupitelé neměli žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování o
udělení výše uvedeného ocenění. Zastupitelé schválili udělení tohoto
ocenění.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Panu Vašulínovi bylo předáno ocenění včetně věcných darů. Pan
Vašulín popřál novému starostovi, místostarostovi i zastupitelům hodně
tvůrčí činnosti a úspěchů v jejich nadcházejícím pracovním období.
10/
Diskuse
Pan Radek Čech: Kdy budou aktualizovány internetové stránky obce
Hlína? Odpověď: Webové stránky byly naposledy aktualizovány v srpnu
2006 a na jejich doplnění se pracuje.
Pan Zdeněk Havlík: Jak bude vyřešen problém se špatně upravenou
vozovkou před jeho nemovitostí, což způsobuje zatékání dešťové vody do
tohoto objektu. Odpověď: Uvedený problém bude znovu přehodnocen a dle
možností řešen ke spokojenosti majitele nemovitosti.
Paní Dana Vodáková: Předem poděkovala za plánovanou výstavbu
chodníku před jejím domem.
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11/
Usnesení a závěr
Starosta pan Dostalý přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva konaného dne 7.11.2006 na Hlíně.
Obecní zastupitelstvo po projednání :
a) volí v souladu s § 84 odst.1. písmeno 1 zákona o obcích
1. starostou obce pana Miloše Dostalého
2. místostarostou obce pana ing. Miroslava Pacholíka
b) schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce
udělení „Památné plakety obce Hlína“ panu Vladislavovi Vašulínovi
ověřovatele zápisu pana Petra Matouška a Roberta Dudu
mandátovou komisi ve složení pí.Dana Vodáková a p.Jaroslav Vašulín
návrhovou komisi ve složení pí.Jana Vašulínová, p.Jaromír Kocáb a
p.Milan Hošek

c) bere na vědomí:
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o
obcích
2. programové prohlášení zastupitelstva obce
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zájem o dění v obci a
zasedání ve 20.10 hodin ukončil.

………………………………
Zapsala: Mgr. Kamila Veselá

Ověřili: …………………………
………………………….

………………………………
Starosta: Miloš Dostalý
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