Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 6. listopadu 2006 v úřadovně obecního úřadu
Přítomní:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100 %)

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Volba mandátové komise
Kontrola osvědčení o zvolení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Schválení jednacího řádu
Volba starosty a místostarostů
Usnesení
Závěr

ad 1)
- pan Himmer zahájil zasedání ZO v 18:03, přivítal přítomné, konstatoval, že nové zastupitelstvo obce je
usnášení schopné a zeptal se, zda má někdo ze zastupitelů další návrhy. Pan Faix navrhl, že je obvyklé, aby
schůzi řídil nejstarší člen zastupitelstva. Pan Himmer odpověděl, že je to sice obvyklé, ale že zákon to
přímo nenařizuje. Zastupitelé rozhodli nadpoloviční většinou hlasů o tom, že jednání bude řídit paní
Anna Šikýřová, že zapisovatelkou je slečna Jana Bošinová, a ověřovateli zápisu pan Hamáček a pan
Jemelka.
ad 2)
- zastupitelé rozhodli jednohlasně o tom, že členy mandátové komise jsou pan Schulz, pan Rezek a pan
Faix.
ad 3)
- mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení do ZO.
Zastupitelé rozhodli jednohlasně o tom, že osvědčení jsou v pořádku.
ad 4)
- zapisovatelka přečetla nově zvoleným zastupitelům slib, který jednotliví zastupitelé složili slovem "slibuji"
a potvrdili svým podpisem (viz. příloha zápisu).
ad 5)
- paní Šikýřová navrhla provést změnu v jednacím řádu ZO Doubice v § 4 odst. 4 písm. c), kde došlo ke
změně termínu zveřejnění programu zasedání ze 3 na 7 dnů předem.
Změnu schválilo ZO většinou hlasů (pan Hamáček se zdržel hlasování).
ad 6)
- paní Šikýřová vyzvala nejprve pana Rezka, aby jmenoval kandidáta na starostu za kandidátku Pro Doubici.
Pan Rezek nenavrhl žádného kandidáta.
- paní Šikýřová dále vyzvala pana Faixe, aby jmenoval kandidáta na starostu za kandidátku Doubice
normální. Pan Faix navrhl paní Šikýřovou.
- paní Šikýřová vyzvala pana Himmera, aby jmenoval kandidáta na starostu za kandidátku Doubice 2010.
Pan Himmer navrhl sám sebe.
- zastupitelé jednomyslně rozhodli o tom, že volba starosty bude probíhat veřejným hlasováním.
- paní Šikýřová dala hlasovat o tom, kdo je pro to, aby starostkou obce byla paní Šikýřová.
Pro hlasovali pan Faix, pan Jemelka a paní Šikýřová.
- paní Šikýřová dala dále hlasovat o tom kdo je pro to, aby starostou obce byl pan Himmer.
Pro hlasovali pan Hamáček, pan Himmer, pan Rezek a pan Schulz.
Proti hlasovali pan Faix, pan Jemelka a paní Šikýřová. Pan Himmer byl zvolen.
- paní Šikýřová pogratulovala panu Himmerovi ke zvolení starostou obce Doubice a předala mu další řízení
schůze.
- pan Himmer přistoupil k volbě místostarostů obce s tím, že poukázal na znění volebního programu
kandidátky Doubice 2010 a navrhl zvolit dva místostarosty obce, a to pana Hamáčka a pana Schulze.
- pan Faix prohlásil, že složení zastupitelstva by mělo kopírovat výsledky voleb a že se domnívá, že další
místostarosta by měl být z jiné kandidátky. Pan Faix dále prohlásil, že i dva místostarostové jsou na tuto
obec dost a že by měla být kvalitní práce ve výborech, aby nezbývalo tolik práce na starostu.

-

pan Himmer dal hlasovat o návrhu pana Faixe, že by měl být volen i místostarosta z jiné kandidátky.
Pro hlasovali pan Faix, pan Jemelka, pan Rezek a paní Šikýřová.
pan Himmer se zeptal na jméno kandidáta na místostarostu z kandidátky Doubice normální, a po krátké
rozpravě navrhl pan Faix sám sebe.
pan Himmer dal hlasovat o tom, kdo je pro to, aby se pan Faix stal místostarostou obce Doubice.
Pro hlasovali pan Faix, pan Jemelka a paní Šikýřová. Proti hlasovali pan Hamáček a pan Himmer,
hlasování se zdrželi pan Rezek a pan Schulz. Pan Faix nebyl zvolen.
pan Himmer dal hlasovat o tom kdo je pro to , aby se stal pan Hamáček místostarostou obce Doubice.
Pro hlasovali pan Faix, pan Hamáček, pan Himmer, pan Rezek a pan Schulz.
Proti byla paní Šikýřová, hlasování se zdržel pan Jemelka. Pan Hamáček byl zvolen.
pan Himmer dal hlasovat o tom kdo je pro to , aby se stal pan Schulz místostarostou obce Doubice.
Pro hlasovali pan Hamáček, pan Himmer, pan Rezek a pan Schulz.
Proti byl pan Faix, pan Jemelka a paní Šikýřová. Pan Schulz byl zvolen.

ad 7) Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Doubice, konaného dne 6. listopadu 2006
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) zapisovatelku slečnu Janu Bošinovou a ověřovatele zápisu pana Hamáčka a pana Jemelku
většinou pěti hlasů (pan Hamáček a pan Jemelka se zdrželi hlasování),
2) mandátovou komisi ve složení pan Faix, pan Rezek a pan Schulz
jednomyslně všemi přítomnými členy ZO,
3) platnost osvědčení o zvolení členem ZO obce Doubice pro všechny zvolené kandidáty
jednomyslně všemi přítomnými členy ZO,
4) změnu jednacího řádu v § 3 odst. 4 písm. c) s tím, že ke zveřejnění programu zasedání ZO dojde 7 dnů před
jeho konáním.
většinou přítomných členů ZO (pan Hamáček se zdržel hlasování),
5) že volba starosty a místostarostů bude probíhat veřejným hlasováním
jednomyslně všemi přítomnými členy ZO,
6) zvolení pana Miloslava Himmera do funkce starosty obce Doubice
většinou přítomných členů ZO (proti pan Faix, pan Jemelka a paní Šikýřová),
7) zvolení pana Jiřího Hamáčka do funkce místostarosty obce Doubice
většinou přítomných členů ZO (proti paní Šikýřová, hlasování se zdržel pan Jemelka),
8) zvolení pana Martina Schulze do funkce místostarosty obce Doubice
většinou přítomných členů ZO (proti pan Faix, pan Jemelka a paní Šikýřová).
Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.
ad 8) Závěr:
-

pan Himmer ukončil zasedání ZO ve 18:23
termín příštího zasedání ZO je středa 15. listopadu 2006 od 18:00 v budově OÚ.

Ověřovatelé zápisu:
Jiří Hamáček

Miloslav Himmer
starosta obce

Břetislav Jemelka

V Doubici 7. listopadu 2006

Zapsal: Jana Bošinová

