

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Střezetice
Dne : 3.11.2006
Přítomni dle prezenční listiny :
-	členové zastupitelstva obce (Bednář Stanislav, Bramborová Ilona, Gavčík Josef, Košťál Pavel, Novotná Blanka, Pražáková Hana, Slánek Radim)
-	občané
Jednání řídil : P. Košťál, S. Bednář
Zapisovatel : P. Košťál
Ověřovatelé zápisu: I. Bramborová, J. Gavčík
Volební a návrhová komise : H. Pražáková, R. Slánek, B. Novotná
Mandátová komise : I. Bramborová, S. Bednář, J. Gavčík
Program :  	1.	  Zahájení 
2.	Seznámení s výsledkem voleb
3.	Kontrola osvědčení o zvolení
4.	Složení slibu členů zastupitelstva obce
5.	Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
6.	Volba starosty a místostarosty
7.	Zřízení výborů zastupitelstva obce
8.	Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce
9.	Návrh složení obecního úřadu
10.	Různé
11.	Usnesení
12.	Závěr
1.	Zasedání zahájil a řídil P. Košťál, konstatoval, že jednání bylo svoláno v zákonné lhůtě, jsou přítomni všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce a navrhl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
	Dále přednesl návrh na :	
·	složení volební a návrhové komise - H. Pražáková, R. Slánek, B. Novotná - schváleno všemi hlasy 
·	složení mandátové komise - I. Bramborová, S. Bednář, J. Gavčík - schváleno všemi hlasy
·	zapisovatele zasedání - P. Košťál - schválen jednohlasně
·	ověřovatele zápisu – I. Bramborová, J. Gavčík - schváleni jednohlasně.
2.	Poté p. Vlastník seznámil přítomné s výsledky voleb do zastupitelstva obce. Zvoleni byli : 
·	za Sdružení nezávislých kandidátů - I. : Pavel Košťál, Ilona Bramborová, Blanka Novotná
·	za Sdružení nezávislých kandidátů – II. : Stanislav Bednář, Radim Slánek, Hana Pražáková, Josef Gavčík 
3.	O kontrole osvědčení o zvolení, kterou provedla mandátová komise informoval S. Bednář – všechna osvědčení jsou v pořádku. 
4.	Dále členové zastupitelstva obce složili slib předepsaný zákonem a složení slibu stvrdili svými podpisy (slib tvoří přílohu originálu zápisu z jednání uloženého na obecním úřadu).
5.	Na návrh P. Košťála zastupitelé jednohlasně schválili Jednací řád zastupitelstva v nezměněné podobě tak, jak byl schválen zastupitelstvem obce dne 4.5.2001.
6.	Na návrh H. Pražákové členové zastupitelstva obce zvolili starostou obce Stanislava Bednáře (výsledek hlasování : šest členů pro, jeden se zdržel hlasování).
	Na návrh H. Pražákové byla místostarostkou obce zvolena Ilona Bramborová (výsledek hlasování : šest členů pro, jeden se zdržel hlasování).
7.	Další řízení zasedání převzal nově zvolený starosta S. Bednář. Navrhl zřízení výborů zastupitelstva obce: Kulturní a sociální výbor, Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro sport a volný čas. Návrh byl jednohlasně schválen. Dále navrhl náplň činnosti nově zřízeného Výbor pro sport a volný čas. Návrh byl schválen všemi hlasy.
8.	Starosta navrhl složení výborů zastupitelstva obce:
Kulturní a sociální výbor			předseda – Novotná Blanka 
		členové – Pražáková Hana, Gavčík Josef
Finanční výbor						předseda – Pražáková Hana
		členové – Novotná Blanka, Petráček Jan
Kontrolní výbor						předseda – Gavčík Josef
		členové – Košťál Pavel, Slánek Radim
Výbor pro sport a volný čas 		předseda – Košťál Pavel
		členové – Slánek Radim, Petráček Jan
Návrh byl všemi hlasy schválen.
9.	Návrh složení obecního úřadu přednesl S. Bednář - obec nemá radu, obecní úřad budou stejně jako doposud tvořit starosta, místostarostka a účetní. Návrh byl jednohlasně odsouhlasen. Starosta uvedl, že zůstanou zachovány i dosavadní úřední hodiny, tj. každé pondělí od 19 do 21 hod.
10.	Starosta upozornil, že na tento víkend byly v obci přistaveny kontejnery na odpad ze zahrad.
P. Košťál navrhl, aby zastupitelstvo schválilo návrh Zadání Územního plánu obce. Návrh byl schválen všemi hlasy.
I. Bramborová upozornila, že kulturní představení pro dospělé se bude konat 2.12. od 18:30.
11.	Poté H. Pražáková přednesla návrh unesení ze zasedání, který byl všemi hlasy schválen. 
12.	Nato starosta zasedání uzavřel.

Ve Střezeticích dne 6. 11. 2006.




........................................
........................................
Stanislav Bednář
Pavel Košťál
starosta obce
zapisovatel




........................................
........................................
Bramborová Ilona
Gavčík Josef
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu


