Z á p i s z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
Doubice, konaného dne 5. 11. 2002 v zasedací místnosti obecního úřadu.
--------------------------------------------------------------------------------------------Přítomní: Božena Stejskalová, Miloslav Himmer, Karel Rezek, Jana
Fuksová, Jaroslav Obešlo, Alena Jašíčková, Ing. Tomáš
Vachalec
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
-----------1/ Zahájení
2/ Návrh programu
3/ Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
4/ Volba komise mandátové, volební a návrhové
5/ Ověření platnosti voleb členů do zastupitelstva obce
6/ Složení slibu
7/ Volba starosty
8/ Složení slibu předsedajícího do rukou nově zvoleného starosty
9/ Volba místostarosty
10/ Projev nového starosty
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr
ad 1/
- paní Stejskalová zahájila ustavující zasedání v 17,30 hodin, kdy
přivítala všechny přítomné a předala řízení schůze panu Himmerovi
ad 2/
- pan Himmer konstatoval, že ustavujícímu zasedání jsou přítomni všichni
nově zvolení členové zastupitelstva obce
- přednesl návrh programu, který byl jednohlasně přijat
ad 3/
- zapisovatelem zápisu byla určena pracovnice obecního úřadu paní
Šikýřová a ověřovateli zápisu pan Obešlo a Rezek

ad 4/
- do mandátové, volební a návrhové komise byli jednohlasně zvoleni paní
Jašíčková a Fuksová a Ing. Vachalec
ad 5/
- jelikož se na ustavující schůzi nedostavila paní Kunertová, předsedkyně
okrskové volební komise, přednesla zápis o průběhu a platnosti voleb do
zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 1.11 a 2.11.2002 , paní
Šikýřová, zapisovatelka okrskové volební komise
- pan Himmer požádal přítomné o schválení zápisu o platnosti voleb do
zastupitelstva obce
- jednohlasně schváleno bez připomínek
---------------------------------------------------------------------------------------------Po tomto bodu jednání se na zasedání dostavili manželé Kleinhamplovi,
kteří žádali zvolené členy zastupitelstva o vysvětlení , kdo sestavoval pořadí
na kandidátní listině a kdo paní Kleinhamplovou zapsal až na osmé místo,
kde neměla šanci uspět a dostat se do zastupitelstva obce. Podotkla, že
volební lístek poprvé viděla dva dny před volbami.
Po rušné debatě , manželé Kleinhamplovi , ze zasedání odešli.
---------------------------------------------------------------------------------------------ad 6/
- pan Himmer požádal nově zvolené členy zastupitelstva obce o složení
slibu. Jako první složila slib paní Stejskalová, dále paní Jašíčková, Ing.
Vachalec, paní Fuksová, pan Rezek a Obešlo.
- pan Himmer vyzval volební komisi, aby se ujala své funkce a provedla
volbu starosty a místostarosty
ad 7/
- paní Jašíčková podala návrh na veřejné hlasování, které bylo
jednohlasně přijato
- dále paní Jašíčková podala návrh na starostku obce a to na paní
Fuksovou a paní Stejskalovou. Paní Fuksová odmítla s tím, že zatím
nemá potřebné zkušenosti.

-

Paní Jašíčková žádá tedy přítomné o hlasování pro paní Stejskalovou,
která byla jednohlasně zvolena starostkou obce Doubice pro další
volební období.

Další průběh zasedání řídila nově zvolená starostka paní Stejskalová
ad 8/
- paní Stejskalová poděkovala přítomným za důvěru a vyzvala
předsedajícího, pana Himmera, aby složil do jejich rukou slib
ad 9/
- paní Jašíčková dále podala návrh na místostarostu a to na pana
Himmera, který byl také jednohlasně zvolen
ad 10/
- paní Stejskalová poděkovala volební komisi za provedené volby. Dále
požádala nové členy zastupitelstva, zda mají připomínky ke stávajícímu
jednacímu řádu ZO. Zastupitelstvo obce souhlasí se současným
jednacím řádem a nemá k němu připomínky.
- Dále paní Stejskalová seznámila přítomné s návrhem na obsazení
jednotlivých výborů a komisí :
Finanční výbor - předseda pí Fuksová
Kontrolní výbor - předseda pí Jašíčková
Stavební komise - předseda Ing. Vachalec
Kulturní komise - předseda pan Himmer
Zemědělská komise - předseda pan Obešlo
Návrh byl přijat, do jednotlivých výborů a komisí budou doplněni další
členové do počtu nejméně tři.
ad 11/
- paní Stejskalová vyzvala přítomné k diskusi. Jelikož nikdo se do diskuse
nepřihlásil, požádala návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení.
ad 12/
- paní Fuksová přednesla návrh na usnesení , ke kterému nebylo
připomínek a usnesení bylo jednohlasně přijato.
ad 13/
- paní Stejskalová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila
zasedání v 19,15 hod.

Ověřovatelé zápisu:
Božena Stejskalová
Zapsala: Šikýřová
starostka obce
USNESENÍ z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
Doubice, konaného dne 5.11.2002 v zasedací místnosti obecního úřadu.
------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
-------------------------------------1/ Program ustavující schůze zastupitelstva obce
2/ Zapisovatele zápisu pí Šikýřovou a ověřovatele zápisu pana Obešla a
Rezka.
3/ Paní Jašíčkovou, Fuksovou a Ing. Vachalce do mandátové, volební a
návrhové komise.
4/ Platnost zvolení členů zastupitelstva obce v komunálních volbách.
5/ Složení slibu členů zastupitelstva obce.
6/ Volbu starosty /neuvolněný funkcionář/ - paní Stejskalová Božena
7/ Volbu místostarosty /neuvolněný funkcionář/ - pan Himmer Miloslav
8/ Dosavadní jednací řád zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce ukládá:
----------------------------------1/ Svolat zasedání zastupitelstva obce do 15. 12. 2002
Zodpovídá: nově zvolený starosta
2/ Do příštího zasedání písemně předložit zastupitelstvu obce nesplněné
úkoly, které byly zadány v usnesení minulého ZO.
Zodpovídá: nově zvolený starosta

Božena Stejskalová
starostka obce

Miloslav Himmer
místostarosta

