Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce v Děhylově konaného
dne 10. listopadu 2010.
Přítomno :

15 členů zastupitelstva obce
15 občanů

Program zasedání :
1. Volba starosty a místostarosty a členů obecní rady
a/ volba starosty
b/ volba místostarosty
c/ volba členů obecní rady
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a/ volba předsedy finančního výboru
b/ volba předsedy kontrolního výboru
3. Diskuse a závěr
.
Zasedání zahájil Ing. Jiří Krchňák, ing.Oto Gruzska se přihlásil o slovo, že
ustavující zasedání bude řídit, uvítal přítomné zvolené členy zastupitelstva obce. Zasedání
byllo svoláno dosavadním starostou ing.Jiřím Krchňákem a informace o konání
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřadní desce obecního úřadu dne 3. listopadu
2010, tj. nejméně 7 dnů před ustavujícím zasedání.
Konstatoval, že podle presenční listiny je přítomno 15 členů a že zasedání je
schopno se pravoplatně usnášet. Zastupitelé obce byli řádně zvoleni a vydané osvědčení o
zvolení člena zastupitelstva obce obdrželi poštou vydaným Městským úřadem Hlučín.
Seznámil s návrhem programu zasedání. Program jednání byl schválen 15 hlasy
členů zastupitelstva obce bez připomínek.
Zapisovatelem byla ustanovena paní Pavlína Vitásková.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Mgr.Jarmila Kozubíková a pan Bohuslav
Slavík.
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Do návrhové komise byli zvoleni paní Markéta Hrdinová a paní Marcela
Červencová
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Slib zastupitelů
Pan ing.Oto Gruszka přečetl znění slibu a členové zastupitelstva obce složili slib
do rukou předsedajícího a potvrdili jej pronesením slova „slibuji“, podáním ruky a
podpisem pod text slibu.
Předepsaný slib je součástí zápisu. Ing. Oto Gruzska složil slib do rukou ing. Jiřího
Krchňáka.
Volební komise
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na složení volební komise. Do volební
komise byli navrženi – ing. Jaromír Víteček a Jaroslav Tomáš.
Volební komise v tomto složení byla schválena 15 hlasy členů zastupitelstva obce.
1. Volba starosty a místostarosty a členů obecní rady.
Ing. Oto Gruzska navrhl, aby sdružení nezávislých členů zastupitelstva obce nsvrhli své
kandidáty na starostu obce. Tento návrh byl hlasováním zamítnut.
Ing. Jiří Krchňák navrhl, aby hlasování bylo provedeno tajně.
Zastupitelstvo obce schválilo 15 hlasy tajné volby.
a/ volba starosty
ing.Jiří Krchňák navrhl volit starostu obce ze všech 15 členů zastupitelstva obce. Každý
člen zastupitelstva obce obdržel hlasovací lístek se jmény. Funkce starosty se vzdali pan
ing.Roman Vitásek a ing. Jaromír Víteček,Mgr. Jarmila Kozubíková.
Celkem bylo odevzdáno 14 hlasovacích lístků členy zastupitelstva obce.
Z toho bylo –
1 hlasovací lístek prázdny
9 hlasů ing.Jiří Krchňák
4 hlasy Markéta Hrdinová
Uvolněným starostou obce byl zvolen ing. Jiří Krchňák – 9 hlasy.
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Ing. Oto Gruzska předal řízení zasedání obce zvolenému starostovi ing. Jiřímu
Krchňákovi. Ing.Krchňák poděkoval panu ing. Otovi Gruzskovi za řízení zasedání.
b/ volba místostarosty
každý člen zastupitelstva obce obdržel hlasovací lístek se jmény
Celkem bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků členy zastupitelstva obce.
Z toho bylo –
3 hlasy Markéta Hrdinová
10 hlasů Oldřich Slavík
2 hlasy ing. Roman Vitásek
Neuvolněným místostarostou obce byl zvolen Oldřich Slavík – 10 hlasy.
c/ volba členů rady obce
podle § 99 odst.3 zákona o obcích je Rada obce tvořena starostou, místostarostou a členy
rady. Bylo stanoveno, že Rada obce bude 5 členná. Ing.Krchňák požádal volební komisi,
aby byla provedena volby zbývajících 3 členů Rady obce najednou.
Každý člen zastupitelstva obce obdržel hlasovací lístek se jmény. Funkce člena rady se
vzdali pan ing.Roman Vitásek, Mgr. Jarmila Kozubíková.
Celkem bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků členy zastupitelstva obce.
Z toho bylo –
4 hlasy ing.Oto Gruszka
4 hlasy Jaroslav Tomáš
10 hlasů Monika Hofferková
10 hlasů ing.Jarmila Tyralová
11 hlasů ing.Jaromír Víteček
4 hlasy Markéta Hrdinová
Členy rady obce byli zvoleni paní Monika Hofferková,ing. Jarmila Tyralova a ing.
Jaromír Víteček.
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
V souladu §84 odst.2 písm. l) zákona o obcích l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich
předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
a/ volba předsedy finančního výboru
Členy finančního výboru byli navrženi Marcela Červencová, Monika Pchálková
Enekesová, Markéta Hrdinová, ing.Jaromír Víteček, ing. Miroslav Honěk.
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Předsedou finančního výboru byla zvolena Marcela Červencová
Výsledek hlasování: Pro 12

Proti 3

Zdrželi se

0

b/ volba předsedy kontrolního výboru
Členy kontrolního výboru byli navrženi ing.Jarmila Tyralová, Miroslav Chyla,
Mgr.Jarmila Kozubíková, ing. Oto Gruszka, Petr Křístek
Předsedou finančního výboru byla zvolena ing.Jarmila Tyralová.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti

0

Zdrželi se

0

3. Diskuse a závěr.
Ing.Jiří Krchňák - starosta obce poděkoval občanům za účast na 1. ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce Děhylov a zároveň za účast ve volbách do zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva obce Děhylov podle
§ 69 odst. 2 zákona o obcích.
Výsledek hlasování: Pro 15

Proti

0

Zdrželi se

0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jarmila Kozubíková……………………………….

Starosta:

…..…………………………..

Bohuslav Slavík

..……………… ………………

ing. Jiří Krchňák

.……………………………….
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