Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ostrov konaného
dne 10.11.2010
Dnešního zasedání se zúčastnili: Pavel Seifert, Marta Schipplová, Martin Klíma, Pavel
Málek, Štefan Kyčmol, Jiří Moravec, Mgr. Hana Hamplová

1. Zahájení
2. Předání osvědčení o zvolení členů zastupitelstva vydané registračním úřadem
3. Slib zastupitelů
4. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení kontrolního a finančního výboru‐určení počtu členů
8. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
9. Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
10. Diskuse

Řídící jednání‐dosavadní starosta obce Jiří Moravec v souladu s platným jednacím řádem :
a) zahájil jednání v 18.00 hod. a předal členům zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva
b) konstatoval, že konání bylo včas a řádně zveřejněno
c) konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce
d) sdělil,že zápis z minulého jednání byl ověřen a uložen k nahlédnutí dne 5.října 2010
e) určil zapisovatele jednání Mgr. Hanu Hamplovou
f) určil ověřovatele zápisu Pavla Seiferta a Martu Schipplovou
g) podal zprávu o kontrole plnění minulého usnesení‐prodej pozemků 5789 a 5790 bude
proveden po vyhotovení geometrického plánu ke zřízení věcného břemene vodovodu. Ostatní
schválené body jsou splněny.

Složení slibu členy zastupitelstva:
Řídící jednání přečetl slib zastupitele a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem na připraveném archu, který je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
Složit slib odmítl nově zvolený člen zastupitelstva Jiří Moravec.
1. Schválení programu ustavujícího zasedání:
Řídící jednání seznámil přítomné se zveřejněným návrhem programu a navrhuje změnit pořadí
projednávaných bodů takto:„ bod 3. projednat jako 1.“ Pořadí ostatních bodů zachovat.
Návrh programu:
1. Stanovení počtu uvolněných členů a určení jejich funkcí
2. Volba starosty
3. Volba místostarosty
4. Zřízení kontrolního a finančního výboru‐určení počtu členů
5. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
6. Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
Návrh programu byl schválen 6. hlasy. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
2. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí:
Řídící jednání navrhuje, aby funkce starosty byla uvolněná a místostarosty jako neuvolněná.
Zastupitel Pavel Seifert navrhl změnu, aby funkce starosty byla neuvolněná a funkce
místostarosty vykonávána jako uvolněná.
Návrh Pavla Seiferta byl schválen 6. hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Volba starosty a místostarosty
a) Řídící jednání konstatoval, že v souladu s jednacím řádem obce probíhá volba starosty a
místostarosty tajně. Hlasy budou jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a členové zastupitelstva výsledek
sčítání zkontrolují.
b) Řídící jednání upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.

3. Volba starosty
Řídící jednání vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Vzhledem k tajné
volbě nebyl ze strany zastupitelů podán žádný návrh.
Příspěvek do rozpravy: p. Karlík Ondřej navrhuje volbu veřejnou. Zastupitelstvo trvá na
původním návrhu.
Výsledek hlasování: starostou obce Ostrov byl zastupitelstvem zvolen Seifert Pavel počtem
hlasů – 5 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Po zvolení převzal starosta vedení zasedání (dále jako řídící jednání)
4. Volba místostarosty
Řídící jednání navrhl do funkce místostarosty Martu Schipplovou.
Výsledek hlasování: místostarostou obce Ostrov byla zastupitelstvem zvolena Marta Schipplová
počtem hlasů – 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
5. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
Řídící jednání navrhuje kontrolní výbor ve složení:
předseda Štefan Kyčmol, člen Mgr.Hana Hamplová a člen Martin Klíma
Výsledek hlasování: kontrolní výbor, ve složení Štefan Kyčmol, Mgr.Hana Hamplová a Martin
Klíma, byl schválen zastupitelstvem obce počtem hlasů‐ 6pro, nikdo nebyl proti a nikdo se
nezdržel hlasování.
6. Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
Řídící jednání navrhuje finanční výbor ve složení: předseda Pavel Málek, člen Pavel Hajzler, člen
Jarmila Kněžourová.
Výsledek hlasování: finanční výbor ve složení Pavel Málek, Pavel Hajzler a Jarmila Kněžourová
byl schválen zastupitelstvem obce počtem hlasů – 6 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel
hlasování.
Jednání skončeno 10.11. ve 20.hodin
Zapisovatelka Mgr. Hana Hamplová

Usnesení zastupitelstva obce Ostrov ze dne 10.listopadu 2010

Zastupitelstvo obce Ostrov na svém ustavujícím zasedání:

1. schválilo program ustavujícího zasedání
2. stanovilo funkci starosty obce jako neuvolněnou
3. stanovilo funkci místostarosty obce jako uvolněnou
4. zvolilo starostou obce Pavla Seiferta
5. zvolilo místostarostou obce Martu Schipplovou
6. stanovilo kontrolní výbor 3‐ členný a finanční výbor 3‐členný
7. zvolilo kontrolní výbor ve složení
Předseda : Štefan Kyčmol, člen Mgr. Hana Hamplová, člen Martin Klíma
8. zvolilo finanční výbor ve složení
Předseda: Pavel Málek, člen Pavel Hajzler, člen Jarmila Kněžourová

V Ostrově dne 10.11.2010
Starosta

Místostarosta

Pavel Seifert

Marta Schipplová

Vyvěšeno : 11.11.2010
Sejmuto : 27.11. 2010

