Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva , konaného
dne 14. listopadu 2002 v zasedací místnosti OÚ , od 18, 30 hodin .

Přítomní : Klepl M., Šaroun M. , Ing . Štefanová Z. , Žilka L. , Ing .Končický M.
, Karásek J. a Havlíčková H. - to je 100 % zvolených členů OZ .

Hosté : Zástupce Městského úřadu v Novém Bydžově
Čálek Petr
Janáčková Marie
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
Volba návrhové komise a určení ověřovatelů.
Volba starosty a místostarosty.
Schválení jednacího řádu.
Diskuse
Závěr

K jednotlivým bodům :

1. Ustavující zasedání OZ zahájil nejstarší člen zvoleného zastupitelstva p. Miroslav
Šaroun , přivítal zástupce Městského úřadu z Nového Bydžova a všechny nově
zvolené členy OZ.
2. Vyzval zastupitele , zdali má někdo ze členů zastupitelstva námitky proti programu ,
nebo návrhy na jeho změnu . Jelikož žádné námitky , ani změny nebyly vzneseny ,
dal o navrženém programu hlasovat .

Výsledek hlasování :

7 pro

0 proti

tj. 100 %

Vyzval zastupitele ke složení slibu členů zastupitelstva podle zákona č. 128/2000 Sb.
§ 69 odst. 3 zákona o obcích , kde slib skládá člen zastupitelstva do rukou
předsedajícího po přečtení slibu , pronesením slova „slibuji“ . Slib přednesl p. Žilka
Luboš ve znění . „ 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.“
3. Po jeho přečtení poprosil členy zastupitelstva , aby přistoupili k předsedajícímu a
složili slib.
Předsedající požádal každého člena OZ jednotlivě o pronesení slova „slibuji“ a o
potvrzení slibu svým podpisem .Po splnění zákonem dané podmínky každý člen

zastupitelstva převzal od zástupkyně Městského úřadu z Nového Bydžova
právoplatný mandát.
Předsedající tímto konstatoval , že všichni přítomní členové zastupitelstva složili
zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

4. Dalším bodem zasedání zastupitelstva byla volba návrhové komise.
Členové zastupitelstva navrhli do návrhové komise :
Ing. Štefanovou Zdenu a Klepla Milana
Předsedající se dotázal zastupitelů , zda má někdo jiné návrhy. Jelikož tomu tak
nebylo dal hlasovat , kdo je pro aby návrhová komise pracovala v tomto složení .
Výsledek hlasování :

7 pro

0 proti

tj. 100 %

Dále navrhl zapisovatele určit : Ing. Končického Milana
Za ověřovatele navrhl určit : Karáska Jiřího a Žilku Luboše

Výsledek hlasování :

7 pro

0 proti

tj. 100 %

5. Třetím bodem zasedání byla volba starosty a místostarosty. Před přistoupením
k volbě dal návrh , aby hlasování o návrzích na starostu a místostarostu bylo tajné,
kde každý člen zastupitelstva napíše na čistý hlasovací lístek jméno kandidáta ,
kterému dává svůj hlas a dal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování :

7 pro

0 proti

tj. 100 %

Návrhovou komisí byly navrženi na starostu obce :

Ing. Končický Milan

a

Šaroun Miroslav

Následně vyzval zastupitele k vykonání volby.
Do funkce starosty obce Petrovice byl zvolen v tajném hlasování :

Šaroun Miroslav

Výsledek hlasování :

5 pro

2 proti

tj. 71.5 %

Protože starostou obce byl řádně zvolen předsedající , pokračoval ve vedení
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

Dalším bodem byla volba místostarosty. Požádal zastupitele o jejich návrhy .
Do funkce místostarosty byli navrženi :

Klepl Milan , Žilka Luboš a Ing. Končický Milan

Do funkce místostarosty obce Petrovice byl v tajném hlasování zvolen :

Žilka Luboš

Výsledek hlasování :

4 pro

3 proti

tj. 57 %

6. Posledním bodem zasedání zastupitelstva obce bylo schválení jednacího řádu . Návrh
jednacího řádu byl zastupitelům předán s pozvánkou na dnešní jednání. Požádal o
připomínky , návrhy a doplnění. Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o navrženém
jednacím řádu .

Výsledek hlasování :

7 pro

0 proti

tj. 100 %

Diskuse :

Do diskuse se přihlásil starosta obce, kde poděkoval všem zastupitelům za projevenou
důvěru.
Jelikož nás čeká dlouhá a nelehká práce pro občany obce , vyzval všechny zastupitele ke
spolupráci , protože bez této si výkon funkce nedovede představit .

Závěr :
Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva a občanům kteří se zúčastnili , za
pozornost a soustředěnou práci .Popřál všem hezký zbytek večera a těší se na spolupráci při
dalších akcích a příštím zasedání obecního zastupitelstva .

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Petrovice
Konaného dne 14. listopadu 2002

Obecní zastupitelstvo po projednání :

a) volí v souladu s § 84 odst. 1 , písm. 1 zákona o obcích :

1. starostou obce Petrovice byl zvolen p. Šaroun Miroslav
2. místostarostou obce Petrovice byl zvolen p. Žilka Luboš
b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád , zastupitelstva
obce Petrovice
c) bere na vědomí :
3. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

Zapsal : Ing. Končický Milan

....................................

Ověřovatelé zápisu : Karásek Jiří ...................................

Žilka Luboš ...................................

V Petrovicích dne : 14. listopadu 2002

...............................................
starosta

Vyvěšeno :
Sejmuto :

............................................
zástupce starosty

