ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE
31.10. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod
Přítomni zastupitelé:

Ukončeno: 18, 25 hod

Jiří Szymsza, Petr Lokaj, Miroslav Hrstka, Petr Kraus,Vlasta Kučerová, Dana Hudcová,
Aleš Kolář, Josef Sekanina, Jaroslav Tihelka

Omluveni zastupitelé:
Návrhová a volební komise: Petr Lokaj, Miroslav Hrstka, Jaroslav Tihelka
Zapisovatel: Marie Hrstková
Ověřovatelé zápisu: Petr Kraus, Dana Hudcová
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele
4. Volba návrhové a volební komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Volba starosty obce
7. Volba místostarosty obce
8. Diskuse
9. Závěr

Bod 1
Zasedání zahájil předsedající Jiří Szymsza přivítáním přítomných občanů a nově zvoleného zastupitelstva obce. Jak
předsedající uvedl, každý zastupitel prokázal svůj mandát osvědčením zaslaným z Městského úřadu Prostějov. Poté
seznámil s programem, který nechal schválit.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Dále předsedající seznámil s nutností složení slibu nového zastupitelstva obce, kdy přečetl celý text slibu a požádal, aby
každý zastupitel povstal a tento slib stvrdil slovem „slibuji“ a podpisem textu. Poté pak všech 9 členů zastupitelstva
tento úkon provedlo.
Bod 3
Následně pokračoval předsedající v zasedání a určil zapisovatelkou zápisu paní Hrstkovou.
Bod 4
Pak navrhl návrhovou a volební komisi, které vysvětlil jejich činnost při volbě starosty a místostarosty. Navržené
kandidáty zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
Také ověřovatele zápisu zastupitelstvo schválilo bez dalších návrhů.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Předsedající seznámil s možností hlasování při volbě starosty obce. Uvedl, že je možno hlasovat tajně, vhozením
hlasovacího lístku se jménem navrženého kandidáta do připravené urny za paravanem, nebo veřejně zdvižením ruky.
Pak požádal o návrhy na hlasování. Zastupitel p. Kolář navrhl hlasování veřejně. Předsedající tedy nechal o tomto
návrhu hlasovat a zastupitelstvo jej schválilo.
Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 3
Následně tedy požádal předsedající o návrhy kandidátů na starostu obce. Zastupitel p. Kolář navrhl paní ing. Danu
Hudcovou, zastupitelka paní Kučerová navrhla Jiřího Szymszu. Jiné návrhy nebyly předloženy. Předsedající se optal
paní Hudcové, zda kandidaturu přijímá a ta to potvrdila. Dále uvedl, že i on (Jiří Szymsza) také přijímá kandidaturu a
přistoupil k samotnému hlasování. Nejprve tedy nechal hlasovat o prvním návrhu na post starosty obce o paní Hudcové.
Zastupitelstvo hlasovalo a paní Dana Hudcová zvolena nebyla:
Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 5

Pak nechal předsedající hlasovat o druhém návrhu na post starosty o panu Szymszovi. Tento druhý návrh byl schválen a
starostou obce byl zvolen Jiří Szymsza.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 4
Zvolený starosta obce poděkoval zastupitelstvu za důvěru a pokračoval v řízení zasedání.
Bod 7
Také u volby místostarosty obce nechal předsedající nejdříve hlasovat o možnosti veřejné volby nebo tajné.
Zastupitelstvo tento akt schválilo veřejně.
Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 3
Nato opět požádal předsedající o návrhy na místostarostu. Paní Hudcová navrhla Mgr. Aleše Koláře, který na dotaz
předsedajícího, zda kandidaturu přijímá, ji odsouhlasil. Další návrh podal pan Lokaj, který navrhl ing. Petra Krause.
Ten na dotaz přijetí kandidatury ji přijal, ale s tím, že kvůli volebnímu výsledku není vhodná. Předsedající nechal
hlasovat o prvním návrhu na funkci místostarosty obce pro pana Aleše Koláře. Ten byl zastupitelstvem do této funkce
zvolen.
Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 3
Bod 8
- Diskusi zahájil starosta obce Jiří Szymsza s tím, že ještě jednou poděkoval zastupitelstvu obce za podporu a zvolení do
funkce, a také i voličům, kteří mu dali důvěru a hlasovali pro něj ve volbách. Dále pokračoval s informací, že zasedání
bylo původně svoláno hned na 19.11., aby se nezdržoval chod obce a mohlo se pokračovat v plnění rozdělaných úkolů,
ale obce byly upozorněny z krajského úřadu, aby dodržovaly zákonem stanovené lhůty po volbách, kdy ještě může dojít
k napadení voleb a tím k možné neplatnosti ustavujícího zasedání. Z tohoto důvodu tedy bylo původní zasedání
přesunuto na termín až po ukončení všech lhůt.
- Dále seznámil starosta s tím, že hned bude svoláno zastupitelstvo na další týden, aby se mohlo pokračovat v činnosti
už v plné síle a práce členů zastupitelstva byla zahájena se vším všudy.
Jiné příspěvky do diskuse nebyly.
Bod 9
Návrh na usnesení přečetl zastupitel pan Lokaj a starosta zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Petr Kraus

---------------------------------

Dana Hudcová

---------------------------------

