Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Stárkov
konaného dne 13.11.2002 na sále budovy Radnice ve Stárkově.
Přítomní členové zastupitelstva obce Stárkov:

Bártová Anna
Frindtová Alena
Gorgan Josef
Hánová Luděnka
Pernica Rudolf
Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Účast zvolených členů zastupitelstva obce Stárkov – 100%.
Ověřovatelé zápisu:

Šolc Ivan Ing.
Vařáková Zuzana Mgr.

Zapisovatel:
Program jednání:

Turková Iva
1)Ověření platnosti voleb
2)Složení slibu zvolenými členy ZO
3)Volba starosty a místostarosty obce
4)Zřízení finančního výboru a volba jeho předsedy
5)Zřízení kontrolního výboru a volba jeho předsedy
6)Zřízení osadních výborů a volba jejich předsedů
7)Různé

V 18.15 hod. bylo ustavující veřejné zasedání zahájeno panem Rudolfem Pernicou, který byl
ostatními členy zastupitelstva obce pověřen řízením tohoto zasedání do doby zvolení nového starosty
obce Stárkov.
1)Pan Pernica ověřil platnost voleb přečtením oficiálních výsledků voleb a představením nově
zvolených členů ZO Stárkov.
2)Dále přistoupil k dalšímu bodu programu jednání, kterým je složení slibu člena zastupitelstva obce.
Všech 7 členů ZO složilo slib v souladu s § 69, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění platných předpisů.
Poté vyzval členy ZO k hlasování o programu jednání.
Výsledek hlasování:

PRO

7 (všichni členové ZO)

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Program byl schválen 7-mi hlasy.

3)Program jednání pokračoval navržením a zvolením návrhové komise. Do funkce předsedy návrhové
komise byla navržena paní Luděnka Hánová a za členy této komise byli navrženi pan Josef Gorgan a
paní Anna Bártová. Členové zastupitelstva obce Stárkov byli vyzváni k hlasování.
Výsledek hlasování:

PRO

7 (všichni členové ZO)

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Pan Pernica předal slovo předsedkyni návrhové komise pí. Hánové, aby přednesla navržené členy ZO
do funkce starosty a místostarosty obce a nechala o nich hlasovat.
Návrhová komise navrhla:

do funkce starosty 1 člena ZO

Rudolfa Pernicu

do funkce místostarosty 2 členy ZO

Frindtovou Alenu
Mgr. Vařákovou Zuzanu

a sdělila všem přítomným, že volba bude veřejná.

a)Po přednesení návrhu byl dán prostor přítomným občanům, aby mohli sdělit svůj názor
k navrženým členům. Ani po několika minutách se diskuse nerozvinula, proto paní Hánová zahájila
hlasování. Nejprve proběhla volba starosty obce. Vyzváni k hlasování byli členové zastupitelstva
obce.
Výsledek hlasování:

PRO

6 (Bártová, Vařáková, Frindtová, Hánová,
Gorgan, Šolc)

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Pernica)

Starostou obce byl 6-ti hlasy zvolen pan Rudolf Pernica.
b)Poté byla zahájena volba místostarosty obce. Opět byli k hlasování vyzváni členové zastupitelstva.
Nejprve proběhlo hlasování o Frindtové Aleně.
Výsledek hlasování:

PRO

2 (Bártová, Gorgan)

PROTI

3 (Šolc, Pernica, Hánová)

ZDRŽEL SE

2 (Vařáková, Frindtová)

Frindtová Alena nezískala nadpoloviční většinu hlasů.
Dále bylo zahájeno hlasování o Mgr. Vařákové Zuzaně
Výsledek hlasování:

PRO

3 (Šolc, Pernica, Hánová)

PROTI

1 (Bártová)

ZDRŽEL SE

3 (Gorgan, Vařáková, Frindtová)

Vařáková Zuzana nezískala nadpoloviční většinu hlasů.
Ani jedna z navržených členek ZO nezískala nadpoloviční většinu hlasů a nebyla do funkce
místostarosty obce zvolena. Z tohoto důvodu byla schůze v 19.40 hodin přerušena na 20 minut, aby
členové ZO měli čas k poradě, k dalšímu hlasování.

Po 20 minutách přerušení ustavující veřejné zasedání ZO opět pokračuje. Vedením schůze od této
chvíle byl pověřen starosta obce. Vysvětlil přítomným složitou situaci se zajištěním Srazu obcí
Bystré, která zřejmě ovlivňuje stav hlasování. Dále dal prostor členům ZO, kteří chtěli svůj postoj
v hlasování vysvětlit. Poté zahájila paní Hánová opakovanou volbu místostarosty.
Nejprve opět proběhlo hlasování o Frindtové Aleně.
Výsledek hlasování:

PRO

2 (Bártová, Gorgan)

PROTI

4 (Šolc, Pernica, Hánová, Vařáková)

ZDRŽEL SE

1 (Frindtová)

Dále se hlasovalo o paní Mgr. Vařákové Zuzaně
Výsledek hlasování:

PRO

5 (Pernica, Hánová, Frindtová, Šolc,
Vařáková)

PROTI

0

ZDRŽEL SE

2 (Gorgan, Bártová)

Na základě výsledku hlasování bylo zjištěno, že v opakované volbě byla místostarostou obce Stárkov
zvolena paní Mgr. Zuzana Vařáková.
4)Dalším bodem pořadu jednání bylo zřízení finančního výboru obce a zvolení předsedy a 2 členů.
Starostou obce byli navrženi:

Výsledek hlasování:

PRO

předseda

Hánová Luděnka

členka

Hejzlarová Zdeňka

členka

Rzehaková Alena

6 (Bártová,
Frindtová,

Gorgan,

Šolc,

Pernica,

Vařáková)
PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Hánová)

5)Dalším bodem pořadu jednání bylo zřízení kontrolního výboru obce a zvolení předsedy a 2 členů.
Starostou obce byli navrženi:
předseda

Gorgan Josef

člen

Bártová Anna

člen

Komárová Zdeňka

Po podání tohoto návrhu, se Gorgan Josef zřekl navrhované funkce předsedy z důvodu svého
pracovního vytížení a požádal o navržení do funkce předsedy jiného člena ZO. Po domluvě byl návrh
členů kontrolního výboru předložen takto:
předseda

Bártová Anna

člen

Gorgan Josef

člen

Komárová Zdeňka

Výsledek hlasování:

PRO

5 (Hánová, Šolc, Pernica, Frindtová,
Vařáková)

PROTI

0

ZDRŽEL SE

2 (Gorgan, Bártová)

6)Starosta seznámil přítomné o možnosti zřízení osadních výborů, minimálně tříčlenných, které by
měly za úkol zastupovat jednotlivé části naší obce, kterými jsou: Horní Dřevíč, Bystré, Chlívce a
Vápenka. Paní Hánová citovala § 120, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
platných předpisů., který řeší možnost zřízení a funkci těchto osadních výborů. Přítomní zástupci
z těchto částí obce byli vyzváni k přednesení tohoto návrhu mezi další občany a v případě zájmu o
zřízení tohoto osadního výboru se dostavili do kanceláře obecního úřadu ve Stárkově s návrhem na
předsedu a alespoň dvou dalších členů do osadního výboru za jednotlivé části obce. Zvolení členů
těchto osadních výborů je přesunuto na pořad jednání nejbližšího zasedání ZO.
ZO bere na vědomí.
7)Poté byla otevřena volná diskuse. Přihlásil se pan Jan Šolc se stížností na nefunkčnost vysílače ČT1
a ČT2 umístěného na Základní škole. Tuto skutečnost potvrdili i jiní občané. Starosta vysvětlil, že již
několikrát firmu o tomto stavu informoval, ovšem doposud skutečně nedošlo k žádnému zlepšení.
Proto byl starosta pověřen členy ZO ke svolání schůzky s provozovatelem tohoto vysílače, kterou je
firma PROFI INVEST a jejími zástupci a to k osobnímu jednání v kanceláři OÚ Stárkov a nejpozději
do 14 dnů od tohoto zasedání s tím, aby uvedli v co nejkratší době vysílač do funkčního stavu ku
spokojenosti obyvatel obce Stárkov.
Dále se již do diskuse nikdo nezapojil a proto byla schůze ve 20.45 ukončena.
ZO bere na vědomí.
8)Usnesení:

N1/2002

Ověření platnosti voleb.

N2/2002

Složení slibu

N3/2002

Zvolení starosty obce Stárkov – Rudolfa Pernici
a místostarosty obce Stárkov – Mgr. Zuzany Vařákové.

N4/2002

Zřízení finančního výboru a zvolení předsedy a jeho členů.

N5/2002

Zřízení kontrolního výboru a zvolení předsedy a jeho členů.

Iva Turková- zapisovatel

Ing. Ivan Šolc- ověřovatel zápisu

Rudolf Pernica-starosta obce

Mgr. Zuzana Vařáková ověřovatel
zápisu

Zápis byl sepsán ve Stárkově dne 18.11.2002.

