Zápis z veřejného ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva,konaného dne
31.10.2006 od 18.00, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.
Ustavující schůze byla svolána dosavadním starostou dne 23.10. tj. nejméně 7 dní před
ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu
s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích a zahájena byla nejstarším zvoleným zastupitelem,
Miroslavem Šarounem, který zasedání řídil do doby zvolení nového starosty obce.
Cílem ustavujícího zasedání bylo po volbách do obecních zastupitelstev, konaných ve dnech
20 – 21.10 2006, zvolit nové představitele obce.
Zasedání se účastnili noví zvolení zastupitelé obce, jmenovitě
Hana Havlíčková, Stanislav Janáček, Milan Končický ing., Miroslav Šaroun, Pavel
Šafka, Zdena Štefanová ing., Luboš Žilka
Jako host byla přítomna ing. paní Česáková, zástupce Městského úřadu v Novém Bydžově.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl program ustavujícího zasedání
zastupitelstva následující:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Volba starosty , místostarosty
4. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
5. Volba předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů
6. Volba zástupce obce oprávněného k jednání „Mikroregion Novobydžovsko“
7. Diskuse
8. Závěr
Nikdo z členů zastupitelstva neměl námitky proti programu ani návrh na jeho změnu a návrh
byl jednohlasně přijat.
Výsledek hlasování pro 7 - proti 0
Slib členů zastupitelstva proběhl podle § 69 odst. 3 zákona o obcích.Každý člen zastupitelstva
složil slib do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“ . Složení slibu
potvrdili svým podpisem . Slib přečetl Luboš Žilka a po jeho přečtení požádal členy
zastupitelstva aby v abecedním pořadí přistoupili k předsedajícímu a slib tak složili . Složení
slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu.Poté každý zastupitel převzal od zástupkyně MÚ
v Novém Bydžově právoplatný mandát.
Všichni přítomní členové zastupitelstva tak složili zákonem stanovený slib a ujmuli se
svého mandátu.
Dalším bode zasedání zastupitelstva bylo určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen ing. Milan Končický
Za ověřovatele byli navrženi Pavel Šafka a Hana Havlíčková
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Třetím bodem zasedání byla volba starosty a místostarosty.
Před přistoupením k volbě předsedající navrhl, aby hlasování o návrzích na starostu ,
místostarostu bylo tajné ,a to tak, že každý člen zastupitelstva napíše na čistý hlasovací lístek
jméno kandidáta , kterému dává svůj hlas.Volba předsedy finanční a kontrolní komise a jejich
členů byla provedena veřejným hlasováním . Hlasování o jednotlivých návrzích proběhlo
v pořadí, v jakém byly předkládány.
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Předsedají vyzval zastupitele k provedení volby starosty obce, dle odsouhlaseného návrhu
hlasování. Každý zastupitel napsal tajně svůj návrh na lísteček a vhodil do hlasovací
urny.Předsedající vyzval ověřovatele k sečtení hlasů.
Starostou obce byl v tajném hlasován zvolen Šaroun Miroslav
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Starostou obce byl zvolen předsedající a pokračoval ve vedení ustavujícího zasedání.
Dále proběhla stejným způsobem volba místostarosty obce
Místostarostou obce byl v tajném hlasování zvolen Žilka Luboš
Výsledek hlasování : pro 6

proti 0

zdržel se 1

Dalším bodem zasedání je volba předsedy finančního a kontrolního výboru a jejich členů.
Prosím členy zastupitelstva o jejich návrhy.
Na předsedu finančního výboru byl navržen : Ing. Končický Milan
Na člena finančního výboru byl (a) navržen (a) : Havlíčková Hana , Janáček Stanislav
Hlasování
Předsedou finančního výboru byl zvolen veřejným hlasováním Ing. Končický Milan
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Členem finančního výboru byly zvoleni veřejným hlasováním Havlíčková Hana , Janáček
Stanislav
Výsledek hlasování : pro

7

proti 0

Na předsedu kontrolního výboru byla navržena Ing. Štefanová Zdena
Na člena kontrolního výboru byly navrženi Šafka Pavel , Žilka Luboš
Hlasování

Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Ing. Štefanová Zdena
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Na člena kontrolního výboru byly zvoleni Šafka Pavel , Žilka Luboš
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Dalším bodem jednání je volba zástupce obce oprávněného k jednání na zasedáních
Mikroregionu Novobydžovsko
Na zástupce obce byl navržen : Šaroun Miroslav
Zástupcem obce oprávněného k jednání na zasedáních Mikroregionu Novobydžovsko byl
veřejným hlasováním zvolen : Šaroun Miroslav
Výsledek hlasování : pro 7

proti 0

Posledním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schválení jednacího řádu.
Návrh jednacího řádu byl zaslán společně s pozvánkou na dnešní jednání.Předsedající vyzval
členy obecního zastupitelstva o připomínky a návrhy změn a doplnění.
Jelikož tomu tak nebylo dal hlasovat
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

Diskuse :
Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za projevenou důvěru a vyzval zastupitele ke
společné spolupráci která povede ke zdárnému rozvoji naší obce a spokojenosti občanů
Petrovic a Kanic.
Závěr:
Předsedající poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci . Popřál
všem hezký zbytek večera .
Tímto ustavující zasedání zastupitelstva ukončil.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Petrovice
konaného dne : 31.10.2006
Obecní zastupitelstvo po projednání :
a) Volí v souladu s § 84 odst. 1 , písm.l ) zákona o obcích:

1. Starostu obce :

Šaroun Miroslav

2. místostarostu obce: Žilka Luboš

3. předsedu finančního výboru : Ing. Končický Milan
4. členy finančního výboru : Havlíčková Hana , Janáček Stanislav
5. předsedu kontrolního výboru: Ing. Štefanová Zdena
6. členy kontrolního výboru : Šafka Pavel , Žilka Luboš
7. zástupce obce oprávněného pro jednání „Mikroregion Novobydžovsko“
Šaroun Miroslav
b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce,
c) bere na vědomí:
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o
obcích
Zapsal : Ing. Končický Milan

………………………………

Ověřovatelé zápisu : Šafka Pavel ………………………………
Havlíčková Hana …………………………

…………………………………..
starosta

Vyvěšeno :
Sejmuto :

……………………………
zástupce starosty

