Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubice,
konaného dne 13. dubna 2007 v úřadovně obecního úřadu
Přítomni:

dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%)

Program:

1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Volba mandátové komise
3) Kontrola osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem
4) Složení slibu členů zastupitelstva obce
5) Schválení jednacího řádu
6) Volba starosty a místostarosty obce
7) Usnesení
8) Závěr

ad 1)
- pan Himmer jako odstupující starosta zahájil zasedání ZO v 17:05, přivítal všechny
přítomné a konstatoval, že nově zvolení zastupitelé se dostavili v plném počtu a ZO je
usnášení schopné. Poté navrhl, aby podle zvyklostí řídil ustavující zasedání ZO
nejstarší člen zastupitelstva, tedy pan Karel Rezek. Pan Rezek navrhl, aby se vedení
zasedání ujala vítězná kandidátka „Doubice normální“. Poté vedení zasedání převzal
pan Stanislav Faix. Zastupitelé rozhodli jednohlasně o tom, že zapisovatelkou
bude slečna Jana Bošinová a ověřovateli pan Rezek a pan Schulz.
ad 2)
- zastupitelé rozhodli jednohlasně o tom, že členy mandátové komise budou pánové
Jemelka, Schulz a Rezek.
ad 3)
- mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení 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)
- pan Faix navrhl, aby vzhledem k tomu, že nově zvolení zastupitelé neměli možnost
seznámit se se stávajícím zněním jednacího řádu, bylo schválení jednacího řádu
přesunuto na první řádné zasedání ZO, a aby pro ustavující zasedání platil dosavadní
jednací řád. ZO jednohlasně souhlasilo s návrhem pana Faixe.
ad 6)
- pan Faix, jako zástupce nejsilnější kandidátky, navrhl jménem „Doubice normální“,
aby starostou obce byl pan Martin Schulz. Pan Faix vyzval k hlasování o tomto
návrhu.
- pro návrh bylo šest zastupitelů, pan Schulz se hlasování zdržel. Starostou obce
tedy byl zvolen pan Martin Schulz.
- pan Faix předal vedení schůze panu Schulzovi, který poděkoval zastupitelům za
podporu. Ocenil také krok vítězné kandidátky „Doubice normální“, která se rozhodla
navrhnout a podpořit ve funkci starosty obce představitele menšinové kandidátky. Pan
Schulz řekl, že toto rozhodnutí považuje za signál toho, že zastupitelstvo obce může
i za stávajícího rozložení sil na záležitostech obce spolupracovat.

-

-

Pan Schulz poté vyzval pana Faixe, aby zastupitelstvu navrhl kandidáta na funkci
místostarosty. Pan Faix navrhl za kandidátku „Doubice normální“ pana Břetislava
Jemelku. Proti tomuto návrhu nebyly námitky a pan Faix vyzval přítomné zastupitele,
aby hlasovali.
pro bylo šest zastupitelů, pan Jemelka se hlasování zdržel. Místostarostou obce
byl zvolen pan Břetislav Jemelka.

-

pan Faix poté navrhl, aby kromě výborů kontrolního a finančního byl vytvořen i výbor
pro územní plán, stavby a životní prostředí. Předpokládá se, že na prvním řádném
zasedání ZO budou zvoleni předsedové těchto tří výborů a případní zájemci o práci
v jednotlivých výborech budou mít možnost o tuto činnost projevit zájem.

-

Pan Faix rovněž navrhl, aby byla vytvořena komise, která se účastní předávání úřadu
panem Himmerem panu Schulzovi, a to ve složení: pánové Schulz, Jemelka a Faix.
Pan Schulz nechal o tomto návrhu hlasovat. Návrh byl přijat jednohlasně.

-

pan Schulz poté řekl, že ač byl v úvodu schůze schválen ověřovatelem zápisu, je nyní
nutné ustanovit jiného ověřovatele, neb byl mezitím zvolen starostou, který zápis
rovněž stvrzuje svým podpisem. Novým ověřovatelem zápisu byl stanoven pan Jiří
Hamáček.

-

pan Schulz poděkoval panu Miloslavu Himmerovi za vše dobré, co pro obec ve funkci
starosty vykonal

-

pan Jemelka poděkoval zastupitelům za důvěru, která mu byla prokázána zvolením do
funkce místostarosty obce

ad 7) Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Doubice konaného dne 13. dubna 2007
I.
zastupitelstvo obce schvaluje:
1) zapisovatelkou slečnu Janu Bošinovou a ověřovateli zápisu pana Rezka a pana
Hamáčka,
jednomyslně všemi hlasy,
2) Mandátovou komisi ve složení pan Jemelka, pan Schulz a pan Rezek,
jednomyslně všemi hlasy,
3) Platnost osvědčení o zvolení členem ZO obce Doubice pro všechny zvolené kandidáty,
jednomyslně všemi hlasy,
4) odložení schválení Jednacího řádu ZO Doubice na první řádné zasedání zastupitelstva,
jednomyslně všemi hlasy,
5) zvolení pana Martina Schulze do funkce starosty obce Doubice,
většinou přítomných členů ZO (pan Schulz se zdržel hlasování),
6) zvolení pana Břetislava Jemelky do funkce místostarosty obce Doubice,
většinou přítomných členů ZO (pan Jemelka se zdržel hlasování)
7) vytvoření výboru pro územní plán, stavby a životní prostředí,
jednomyslně všemi hlasy
8) zřízení předávací komise, ve složení: pánové Faix, Jemelka a Schulz, dohlížející na
předání úřadu panem Himmerem,
jednomyslně všemi hlasy
Usnesení schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy ZO.

ad 8) Závěr:
- pan Schulz ukončil zasedání ZO v 17:37.
- termín příštího zasedání ZO je pondělí 23. dubna 2007 od 18:00 v budově OÚ.
Ověřovatelé zápisu:

Karel Rezek

Martin Schulz
starosta obce

Jiří Hamáček

V Doubici 15. dubna 2007

Zapsala: Jana Bošinová

