ZÁPIS
z ustavujícího jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 4.11.2014 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Stožec dne 27.10.2014.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Martin Černý
Miroslav Karabec
Ladislav Drábek
Miroslav Bažata
Antonín Hakl
Drahomíra Stanžovská
Jarmila Čadová
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod.
Úvodem zasedání konstatoval starosta, že výsledky voleb do zastupitelstva obce nebyly
v zákonem stanovené lhůtě napadeny žádným podáním. Z tohoto důvodu bylo ustavující
jednání zastupitelstva svoláno v termínu do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu
na přezkum zákonnosti voleb.
Nato všichni nově zvolení zastupitelé poté, kdy byl starostou přednesen slib podle ust. § 69
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, složili zákonným způsobem přednesením
slova „slibuji“ uvedený slib zastupitele obce a takovou skutečnost potvrdili i na písemném
prohlášení.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Antonín Hakl, Miroslav Karabec
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 Nepřítomen:
Návrh byl přijat
Zapisovatelem byl ustanoven JUDr. Tomáš Samek
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba zapisovatelů, složení slibu
Volba starosty a místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jeho členů
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Diskuse
Závěr

Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Následně byly projednány jednotlivé body programu, v rámci nichž zastupitelstvo přijalo
následující usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že zastupitel zvolený do funkce starosty
bude pro výkon funkce starosty uvolněn.

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Před hlasováním o volbě starosty se starosta krátce vyjádřil k povolební situaci a uvedl, že se
vzdává funkce starosty ve prospěch vítěze voleb, či jiného dalšího kandidáta v případě, že on
bude volen starostou, domnívá se, že post místostarosty by měl být přenechán kandidátům
z druhého uskupení. Následně se k žádosti přítomného zástupce veřejnosti krátce představila
paní Stanžovská. Následně k dotazu pana Karabce sdělil starosta, že se domnívá, že by do
budoucna nebylo dobré, aby vedle sebe řídili radnici. Má za to, že poslední roky se vztahy
mezi nimi zhoršily a spolupráce by asi nebyla dobrá. Pan Karabec sdělil, že je pravdou, že má
na řadu věcí rozdílné názory, nejvíce se názory rozdělily ve vztahu ke škole, tím začaly
vzájemné spory. Nelíbí se mu, že obec je ve sporu se Správou NP a další věci, proti panu
Černému ale osobně nic nemá. Sdělil, že z principu z kandidatury na starostu obce
neodstoupí, protože měl značnou volební podporu. Nejde mu o odměnu, bude to klidně dělat
zadarmo. Nato se starosta krátce vyjádřil k tomu, co pan Karabec sdělil. Následně proběhla
obsáhlá diskuze, v rámci které starosta po vyjádření zástupců veřejnosti, kteří apelovali na
výsledek voleb a na nutnost respektovat vůli voličů, přistoupil na možnost zkusit pokračovat
ve stávajícím modelu s tím, že se do budoucna ukáže, zda spolupráce funguje.
Následně pan Bažata sdělil, že se domnívá, že má být zvolen starostou pan Černý:

2) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že starostou Obce Stožec volí pana Martina
Černého.
Hlasováno: Pro: 4, Proti: 1 (p. Drábek), Zdržel se: 2 (p. Karabec, p. Černý)
Návrh byl přijat
K návrhu pana Bažaty bylo hlasováno o návrhu na post místostarosty, kdy navrhla na tuto
funkci pana Karabce:

3) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že místostarostou Obce Stožec volí
Miroslava Karabce.
Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2 (p. Černý, p. Karabec)
Návrh byl přijat

4) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že zřizuje kontrolní a finanční výbor
zastupitelstva obce, kdy kontrolní výbor bude mít tři členy a finanční výbor tři
členy.
Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

5) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že předsedou kontrolního výboru
zastupitelstva obce volí pana Antonína Hakla.

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Hakl)
Návrh byl přijat

6) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že předsedou finančního výboru
zastupitelstva obce volí Drahomíra Stanžovská.
Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Stanžovská)
Návrh byl přijat

7) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce stanoví měsíční odměnu v plné výši stanovené nařízením
vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění.

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:10 hod.
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