ZÁPIS
1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vendryně 05.11.2014
Pamětní síň Vendryně čp.195
Účast na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce:
Počet přítomných členů ZO při zahájení v 15:00 hod:
Počet omluvených členů ZO:
Počet neomluvených členů ZO:
V průběhu jednání se dostavili tito členové ZO:
Zasedání v průběhu jednání opustili členové ZO:
Počet přítomných členů ZO na konci zasedání:

15
1
0
Hod.15,10 MUDr. Marieta Ferencová
Hod.
16

ZAHÁJENÍ
Program:
1. Zahájení - Složení slibu členů zastupitelstva obce Vendryně.
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
4. Schválení způsobu volby starosty a místostarosty, určení počtu místostarostů, určení, které funkce
budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích),
v případě tajné volby schválení volební komise.
5. Volba:
a) starosty,
b) místostarosty,
c) dalších členů rady obce.
6. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny.
a) volba předsedy finančního výboru,
b) volba předsedy kontrolního výboru,
c) volba předsedy výboru pro národnostní menšiny.
7. Předání funkce starosty.
8. Diskuze a závěr.
0. HYMNA
1. ZAHÁJENÍ - SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE VENDRYNĚ.
Pan starosta Rudolf Bilko úvodem přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a občany obce,
kteří přišli na dnešní ustavující zasedání do nově zrekonstruované budovy bývalé staré školy, nyní
pamětní síně Vendryně čp. 195. Informoval, že povede dnešní jednání do doby ukončení voleb a
zahájil ustavující zasedání ZO. Konstatoval, že se předem omluvil Ing. Ivo Špaček z důvodu velmi
důležité pracovní schůzky, a přečetl ostatním dopis, který doručil panu starostovi emailem.
V 15,10 hod. se dostavila na zasedání ZO Marieta Ferencová, nyní je počet čl. ZO: 16
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Pan starosta přivítal paní doktorku Marietu Ferencovou, konstatoval, že na dnešní zasedání se
sešlo 16 členů ZO a je tedy usnášení schopné.
Poté předsedající Rudolf Bilko požádal zapisovatelku paní Evu Matuškovou, aby přečetla text slibu
dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a vyzval přítomné zastupitele, aby jednotlivě
předstupovali do čela předsedajícího stolu, pronesli slovo „SLIBUJI“ a složení slibu potvrdili svým
podpisem do protokolu. Poté přečetl návrh usnesení.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slavnostního slibu všech přítomných členů
Zastupitelstva obce Vendryně.
2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ A JEDNACÍHO ŘÁDU
Přesedající přednesl návrh programu zasedání, a protože nebyly k programu žádné připomínky,
přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/2.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

2.2
Předsedající uvádí, že členové zastupitelstva předem obdrželi emailem jednací řád ustavujícího
zasedání ZO a volební řád ustavujícího zasedání ZO, aby měli možnost předem se s těmito
dokumenty seznámit a vyjádřit se k nim. Vyzval přítomné, aby vystoupili se svými připomínkami,
protože žádné nebyly, přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/2.2
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

3. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU (§ 95 ODST. 1 ZÁKONA O OBCÍCH) A ZAPISOVATELE.
Předsedající podal návrh, aby ověřením zápisu z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva
byli pověřeni paní Danuše Hartmanová a Roman Walkarz, kteří s touto funkcí vyjádřili souhlas.
Vyzval přítomné, aby vystoupili se svými připomínkami, protože žádné nebyly, přečetl návrh
usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/3.1
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce: paní
Danuši Hartmanovou a Ing. Romana Walkarze.
Výsledek hlasování:
pro
proti
Usnesení přijato
14
0
(Zdrželi se: Danuše Hartmanová a Roman Walkarz)

zdržel se
2

3.2
Zapisovatelem dnešního zasedání je pověřena: Eva Matušková - Zastupitelstvo bere na
vědomí.
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/3.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem ustavujícího zasedání zastupitelstva je
Eva Matušková.
4. SCHVÁLENÍ ZPŮSOBU VOLBY STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY, URČENÍ POČTU
MÍSTOSTAROSTŮ, URČENÍ, KTERÉ FUNKCE BUDOU ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
VYKONÁVAT JAKO DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÍ (§ 71 ZÁKONA O OBCÍCH), V PŘÍPADĚ
TAJNÉ VOLBY SCHVÁLENÍ VOLEBNÍ KOMISE.
Předsedající konstatuje, že ustavující zasedání ZO se řídí individuálně jednacím řádem a na tomto
zasedání se řídí také volebním řádem dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/20000 Sb. o obcích, v čl. 2
volebního řádu o způsobu hlasování se říká, že volby probíhají tajně, pokud zastupitelstvo
nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů nerozhodne o hlasování veřejném, popř.
kombinovaném (část veřejně, část tajně), předsedající navrhuje kombinovanou volbu, poté vyzval
přítomné, aby vystoupili se svými připomínkami, protože žádné nebyly, přečetl návrh usnesení a
dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/4.1
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty, místostarosty, dalších členů rady a
předsedů výborů.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/4.2
Zastupitelstvo obce schvaluje volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vendryně.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/4.3
Zastupitelstvo obce určuje počet místostarostů 1 (slovy jeden).
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/4.4
Zastupitelstvo obce určuje funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění: starosta, místostarosta.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

4.5
Předsedající navrhuje pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady volební komisi v tomto
složení: předsedu volební komise pana Janusze Ondraszka, další členy této komise paní Jiřinu
Motykovou a pana Zbyhněva Kubiczka, protože k návrhu neměl nikdo námitky a členové s tímto
návrhem souhlasili, přečetl předsedající návrh na usnesení a dal o něm hlasovat.
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Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/4.5
Zastupitelstvo obce volí tyto členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce: paní Jiřina Motyková, pan Janusz Ondraszek, pan Zbyhněv Kubiczek.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

zdržel se
0

proti
0

4.6
Předsedající informuje, že dle zákona o obcích musí být počet členů rady obce lichý, nejméně 5 a
nejvýše 11, přičemž počet členů rady nesmí překročit jednu třetinu počtu zastupitelů. V případě
naší obce se osvědčil počet členů rady 5. Vyzývá tedy členy ZO, aby vystoupili se svými
připomínkami a náměty, protože žádné nebyly, přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/4.6
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů rady obce: 5 (slovy pět).
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

zdržel se
0

proti
0

5. VOLBA STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY, ČLENŮ RADY
5.1 (volba starosty)
Poté vyzval předsedající Rudolf Bilko členy volební komise, aby zaujali své místo za stolem
předsedajícího a následně informoval zastupitele o tom, jakým způsobem budou volby probíhat.
Pořadí kandidátů, o kterých bude hlasování probíhat, určil abecedně a otázal se, zda někdo
navrhuje jiný postup. Jelikož všichni s tímto vyjádřili souhlas, vyzval členy zastupitelstva, aby
podali návrh na kandidáta starosty obce. Pan Bronislav Zawada se přihlásil o slovo a navrhuje
pana Bohuslava Raszku s ohledem na výsledky voleb, kdy obdržel největší počet hlasů a jeho
dosavadní činnost ve funkci místostarosty. Protože nebyly vzneseny žádné připomínky a další
návrh, proběhla tajná volba starosty. Po sečtení hlasů oznámila volební komise výsledky
hlasování.
Výsledek hlasování:
Usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

USNESENÍ 2014/1/5.1
Zastupitelstvo obce volí do funkce starosty obce pana Bohuslava Raszku.
5.2 (volba místostarosty)
Následně předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na kandidáta místostarosty.
Paní Alena Bazgierová se přihlásila o slovo a navrhla s ohledem na výsledek získaných hlasů ve
volbách, pana Milana Zakřevského. Slovo si také vzala paní Danuše Hartmanová a jako další
vhodnou kandidátku na místostarostku navrhla paní Janu Chlebkovou vzhledem k výsledku voleb
a také z toho důvodu, aby byla ve vedení obce žena. Vzhledem k tomu, že další návrhy nebyly
podány, seřadil pan předseda volební komise kandidáty podle abecedy a v tomto pořadí nechal
proběhnout tajnou volbu. Výsledky vyhlásil předseda volební komise.
Výsledky hlasování:
Jana Chlebková
Milan Zakřevský

pro
4
9

proti
8
3

zdržel se
4
4

kandidátka nebyla zvolena
kandidát byl zvolen

Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/5.2
Zastupitelstvo obce volí do funkce místostarosty obce pana Milana Zakřevského.
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5.3 (volba dalších členů rady)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podávali návrhy na další členy rady obce. Bohuslav
Raszka navrhnul pana Bronislava Zawadu s ohledem na to, že je zkušený specialista na investice
a bude nápomocen starostovi a místostarostovi. Milan Zakřevský navrhuje paní Alenu Bazgierovou
s tím, že bude novým přínosem na tuto funkci. Paní Danuše Hartmanová navrhuje jako třetí členku
rady paní Janu Chlebkovou. Vzhledem k tomu, že další návrhy nebyly podány, seřadil předsedající
volební komise kandidáty podle abecedy a v tomto pořadí nechal proběhnout tajnou volbu.
Předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb:
Výsledky hlasování:
Alena Bazgierová
Jana Chlebková
Bronislav Zawada

pro
14
11
15

zdržel se
2
2
1

proti
0
3
0

kandidátka zvolena
kandidátka zvolena
kandidát zvolen

Předsedající Rudolf Bilko poblahopřál zvoleným kandidátům, kteří zároveň poděkovali přítomným
za projevenou důvěru. Předsedající uvedl, že volby proběhly podle schváleného řádu a poděkoval
komisi za důstojné vedení voleb.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/5.3
Zastupitelstvo obce volí další členy rady obce:
Mgr. Alenu Bazgierovou
Paní Janu Chlebkovou
Ing. Bronislava Zawadu.
6. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO VÝBORU, KONTROLNÍHO VÝBORU A VÝBORU PRO
NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, VOLBA PŘEDSEDŮ TĚCHTO VÝBORŮ
6.1
Poté přistoupil předsedající k dalšímu bodu jednání, informoval, že dle zákona o obcích má
zastupitelstvo obce Vendryně povinnost zřídit výbor kontrolní, finanční a výbor pro národnostní
menšiny. Otázal se, zda mají zastupitelé jiný návrh. Protože nebyly vzneseny další návrhy, dal o
tomto hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/6.1
Zastupitelstvo obce zřizuje pro volební období 2014 – 2018: kontrolní výbor, finanční výbor a
výbor pro národnostní menšiny.
Výsledek hlasování:
usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

6.2
Volba předsedů výborů – předsedající navrhuje, aby hlasování proběhlo veřejně. Protože
zastupitelstvo nevzneslo proti návrhu žádné námitky, vyzval členy zastupitelstva, aby předkládali
své návrhy. Pan Milan Zakřevský navrhuje pro funkci předsedy kontrolního výboru pana Davida
Báču.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/6.2
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Davida Báču.
Výsledek hlasování:

pro

proti

5

zdržel se

usnesení přijato
(Zdržel se David Báča)

15

0

1

6.3
Nyní se o slovo přihlásil pan Bohuslav Raszka, který do funkce předsedy finančního výboru
navrhnul pana Marka Lakotu, protože nebyly podány žádné další návrhy, přistoupilo se
k hlasování.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/6.3
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Ing. Marka Lakotu.
Výsledek hlasování:
pro
usnesení přijato
14
(Zdrželi se: Marek Lakota, Marek Bystroň)

proti
0

zdržel se
2

6.4
Pan Bohuslav Raszka navrhnul do funkce předsedy národnostní menšiny pana Romana Zemene,
který s nominací souhlasí. Protože nebyly podány žádné další návrhy, přistoupilo se k hlasování.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/6.4
Zastupitelstvo obce volí předsedou pro národnostní menšiny Mgr. Romana Zemene.
Výsledek hlasování:
pro
proti
usnesení přijato
14
0
(Zdrželi se: Jiřina Motyková, Roman Zemene)

zdržel se
2

Předsedající popřál předsedům výborů hodně zdaru v práci v těchto funkcích a navrhuje, aby pro
příští zasedání zastupitelstva předložili personální složení výborů ke schválení, které se uskuteční
ve středu 26.11.2014 ve stejné budově jako dnes, tj. Vendryně čp.195. Poté přečetl návrh na
usnesení a dal o něm hlasovat.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/6.5
Zastupitelstvo obce ukládá předsedům výborů předložit personální složení výborů ke schválení
na 2. zasedání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování:
usnesení přijato

pro
16

proti
0

zdržel se
0

7. PŘEDÁNÍ FUNKCE STAROSTY
Předsedající Ing. Rudolf Bilko poblahopřál Bohuslavu Raszkovi k této funkci a slavnostně předal
funkci starosty nově zvolenému starostovi s tím, že mu na krk zavěsil na trikoloře závěsný znak se
státním znakem. Popřál mu hodně zdaru do nové životní etapy, ať má v nových členech
zastupitelstva dobré spolupracovníky, aby tvořili jednolitý kolektiv, ať má radost ze své práce.
Tímto krokem slavnostně složil svou funkci starosty a předal slovo svému novému nástupci.
Zazněl bouřlivý potlesk.
Návrh na usnesení:
USNESENÍ 2014/1/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předání funkce starosty.
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8. DISKUZE A ZÁVĚR
Nový pan starosta Bohuslav Raszka se ujal slova a v dlouhém přednesu rekapituloval své
dosavadní působení nejdříve jako řadový zastupitel a v posledních 8 letech jako místostarosta.
Konstatuje, že výsledky voleb do zastupitelstva obce jej zavazují k veliké zodpovědnosti, nechce
zklamat tolik voličů a je si plně vědom i toho, že nelze vyhovět všem. Věří, že s pomocí všech
zastupitelů se mu bude práce dařit. Zmínil, že se nacházíme na půdě staré školy a v tom je určitá
symbolika. Poděkoval starostovi za dosavadní velmi přátelskou spolupráci, jakožto také členům
rady, kdy po celé volební období panovala vzájemná shoda a harmonie, která byla současně i na
půdě zastupitelstva a přeje si, aby s nově zvoleným zastupitelstvem panovala i nadále tato
přátelská atmosféra aby společně se členy zastupitelstva rozvíjeli naši obec pro spokojenost všech
jejich občanů. Zmínil vydání nové knihy, která je plná starých fotografií a je zde také fotografie této
staré školy z roku 1891. Spatřuje symboliku v tom, že učitelem jsou naší občané, voliči, kterým
bychom měli skládat účty našeho poslání, a pomyslnou tabulí je vize obce. Po tomto proslovu dal
prostor také ostatním členům zastupitelstva, aby vystoupili se svými příspěvky.
Slova se ujímá nově zvolený místostarosta pan Milan Zakřevský, který děkuje všem za důvěru,
kterou mu svým hlasem k dosažení této funkce projevili a doufá, že je nezklame a ve spolupráci
s panem starostou povedou obec k rozkvětu a spokojenosti všech jejich občanů.
Paní Eva Matušková má pouze malou technickou poznámku, prosí, aby členové zastupitelstva
vyplnili a na příštím zasedání ZO odevzdali osobní dotazníky a potvrzení od zaměstnavatele, které
obdrželi ve svých složkách od personalistky paní Marcely Peškové.
Paní Zdislava Bilková se ujala slova s tím, že s klidným svědomím může říci, že nyní už budou
spolu s manželem konečně sami.
Jiří Macura – bývalý zastupitel a předseda komise dopravní konstatuje, že bývalý pan starosta
nasadil příčku velmi vysoko, přeje novému vedení hodně síly a odvahy.
Alois Klimas – občan, bývalý člen kontrolního výboru přeje všem nově zvoleným členům
zastupitelstva hodně pracovních úspěchů.
ZÁVĚR
Na závěr 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vendryně starosta Bohuslav Raszka
poděkoval přítomným členům zastupitelstva za účast na dnešním jednání a v 17 hod. toto jednání
ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

DANUŠE HARTMANOVÁ

Starosta:
BOHUSLAV RASZKA

Zapsala: EVA MATUŠKOVÁ
Vendryně 07. 11. 2014
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ROMAN WALKARZ

