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ZASTUPITELSTVO
OBCE DUBENEC

1.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 05.11.2014
Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli všichni nově zvolení
členové ZO: Jaroslav Huňat, Petr Krejčí, ing. Jaroslav Čížek, Renata Derdová, Bohumil
Tomášek, Petr Čtvrtečka, Luboš Lesák, Ondřej Janeček, Irena Hlavová, Radomír Joneš a Jan
Jarolímek. Přítomni byli 3 hosté.
Pan starosta přivítal hosty na ustavujícím zasedání, přečetl výsledky voleb do zastupitelstev
obcí a navrhl program:
1. Program zasedání
1. Zahájení jednání ZO
2. Složení slibu zastupitelů
11 – 0 – 0
2. Slib zastupitelů
Pan starosta přečetl slib zastupitele podle dle §69 zákona o obcích č.128/2000 Sb.
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
Jednotliví zastupitelé poté slavnostně podepsali listinu se slibem zastupitele a vyslovili
„slibuji“, pan starosta všem novým zastupitelům předal osvědčení o zvolení.
Pan starosta na závěr úvodního programu popřál zastupitelům mnoho štěstí, zdraví, pevnou
vůli a nervy z oceli. Poté předal slovo nejstaršímu členu nově zvoleného zastupitelstva ing.
Jaroslavu Čížkovi.
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3. Program jednání nově zvoleného ZO
Ing. Jaroslav Čížek poděkoval za slovo a navrhl program zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Ustanovení počtu místostarostů
Rozhodnutí o uvolněné funkci starosty
Způsob volby starosty a místostarosty
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Volba předsedy finančního výboru
Volba předsedy kontrolního výboru
Diskuse
Závěr

Poté vyzval zastupitele k možným změnám programu. Nikdo ze zastupitelů změnu
nepožadoval a tak bylo přistoupeno k hlasování, kterým byl program zasedání schválen.
11 – 0 – 0
4. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
Ing. Jaroslav Čížek nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
a) Volba zapisovatele zápisu
Zapisovatelem zápisu jednání ze dne 05.11.2014 byl navržena paní Petr Krejčí
11 – 0 – 0
b) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Jaroslav Čížek a Bohumil Tomášek.
11 – 0 – 0
c) Volba zpracovatele návrhu usnesení
Zpracovatelem návrhu usnesení byl navržen pan Petr Čtvrtečka
11 – 0 – 0

5. Ustanovení počtu místostarostů
Ing. Jaroslav Čížek navrhl, aby stejně jako v předchozích letech byl jmenován jeden
místostarosta, který bude svou funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva obce a
nechal o tomto návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje zvolení jednoho místostarosty, funkci bude
vykonávat jako neuvolněn
11 – 0 – 0
6. Rozhodnutí o uvolněné funkci starosty
Ing. Jaroslav Čížek navrhl, aby nově zvolený starosta obce vykonával svou funkci
s dlouhodobě uvolněným mandátem dle §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích a nechal o
svém návrhu hlasovat.
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Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje v souladu s §84 odst.2 písm. k) zákona o obcích, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
11 – 0 – 0
7. Způsob volby starosty a místostarosty
Ing. Jaroslav Čížek navrhnul, aby hlasování o volbě starosty a místostarosty bylo veřejné a
nechal o svém návrhu hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce.
11 – 0 – 0

8. Volba starosty obce
Ing. Jaroslav Čížek navrhnul, aby novým starostou obce byl opět Jaroslav Huňat, připomenul
práci, kterou minulé zastupitelstvo pod jeho vedením vykonalo a tedy i logickou návaznost na
další volební období. O svém návrhu nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec volí starostu obce Jaroslava Huňata.
11 – 0 – 0

9. Volba místostarosty obce
Ing. Jaroslav Čížek navrhnul na funkci místostarosty obce pana Petra Krejčího, svůj návrh
zdůvodnil obětavou prací pana Krejčího v minulém zastupitelstvu. O svém návrhu nechal
hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec volí místostarostu obce Petra Krejčího.
11 – 0 – 0
Ing. Jaroslav Čížek poděkoval zastupitelům za pozornost, připomenul, že uváděl již třetí
ustavující zasedání ZO a předal slovo nově zvolenému starostovi obce panu Jaroslavu
Huňatovi.
10. Volba předsedy finančního výboru
Nově zvolený starosta poděkoval ing. Čížkovi za předání slova. Poté připomenul zákonnou
nutnost zvolení předsedů finančního a kontrolního výboru. Na předsedu finančního výboru
navrhnul bývalého předsedu ing. Jaroslav Čížka a o svém návrhu nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedu finančního výboru Ing. Jaroslava Čížka.
11 – 0 – 0
11. Volba předsedy kontrolního výboru
Pan starosta navrhnul na předsedu kontrolního výboru pana Bohumila Tomáška, připomenul
jeho činnost v minulých zastupitelstvech, kdy se rovněž věnoval práci v kontrolním výboru. O
svém návrhu nechal hlasovat.
Zastupitelstvo obce Dubenec volí předsedu kontrolního výboru Bohumila Tomáška.
11 – 0 – 0

12. Diskuse
Ing. Čížek vznesl dotaz na konání dalšího zasedání zastupitelstva obce, pan starosta mu
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sdělil, že další jednání zastupitelstva bude ve středu 19.11.2014, tentokrát již od 18:00 hod.
Poté už bude zastupitelstvo zasedat vždy první středu v měsíci. Další zasedání je tedy
plánováno na 10.12.2014, kde se bude projednávat rozpočet obce na rok 2015.
Paní Derdová vznesla dotaz na Mikulášskou besídku pro děti a navrhla neděli 30.12.2014
v Penzionu na faře. Termín konání Mikulášské ještě bude upřesněn v závislosti na „Vánoční
dílničku“, kterou pořádá družina základní školy, údajně v sobotu 29.11.2014. Pokud se akce
školní družiny posune na všední den, bude se Mikulášská konat v sobotu 29.11.2014
v Penzionu na Faře.
Dále požádala zastupitele o součinnost při pořádání obecního plesu. Do příštího jednání
zastupitelstva zajistí po dohodě s Penzionem na Faře termín konání plesu a kapelu,
požádala zastupitele o spolupráci při shánění darů do tomboly.
Pan Petr Krejčí pozval zastupitele na turnaj ve stolním tenise.
12. Závěr
Jednání ZO bylo ukončeno v 19:30 hod.
Přijatá usnesení ZO Dubenec ze dne 05.11.2014 – viz příloha 01. USNESENÍ ZO Dubenec
konaného dne 05.11.2014.
Datum vyhotovení zápisu: 12.11.2014

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Huňat, v.r.
.......................................
Jaroslav Huňat

Jaroslav Čížek, v.r.
..........................................
Ing. Jaroslav Čížek

Bohumil Tomášek, v.r.
.......................................
Bohumil Tomášek

