ZÁPIS
o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 11. 11. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skalici nad Svitavou

Bod č. 1
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou bylo zahájeno v 17:35 hodin dosavadním
starostou obce Ing. Richardem Černým (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
29. 10. 2010, návrh na neplatnost voleb nebyl podán). Informace o zasedání zastupitelstva byla na
úřední desce Obecního úřadu Skalice nad Svitavou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 3. 11. do 11. 11. 2010. Současně byla zveřejněna i na „elektronické úřední
desce.“ Zvolení zastupitelé obdrželi pozvánku s návrhem programu zasedání písemně
v dostatečném předstihu.
Předsedající informoval přítomné, že mandátu zastupitele se pro neslučitelnost funkcí vzdala paní
Monika Mazalová a na její místo nastoupil 1. náhradník z kandidátů KDU-ČSL pan Ing. Josef
Mikulášek.
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Šmerdová, Ing. Černý, Ing. Skřipský, p. Burgr, p. Horbas, p. Barták,
Mgr. Řezníček, p. Polák, Ing. Mikulášek (viz Příloha č. 1).
Hosté: občané Obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 2
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má
za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (viz Příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Bod č. 3
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Horbase a pana Ing. Skřipského a zapisovatelem
pana Mgr. Řezníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu pana Karla Horbase a pana Ing.
Stanislava Skřipského a zapisovatelem pana Mgr. Petra Řezníčka.

Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod č. 4
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení
2) Složení slibu členy zastupitelstva
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
6) Diskuse
7) Závěr
Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod č. 5
Volba starosty a místostarosty
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Návrhy na změnu způsobu hlasování nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva
Ing. Skřipský navrhl zvolit do funkce starosty pana Ing. Černého. Jiné návrhy nebyly podány. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí starostou pana Ing. Richarda Černého.
Výsledek hlasování: Pro - 9 Proti - 0 Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pan Ing. Černý poděkoval všem občanům za podporu, kterou mu ve volbách do zastupitelstva obce
vyjádřili a jako starosta dále pokračoval ve vedení zasedání zastupitelstva obce.
Návrh kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy v tomto pořadí:
1. Člen zastupitelstva pan Horbas navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Mgr. Řezníčka.
2. Člen zastupitelstva pan Ing. Skřipský navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Burgra.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí místostarostou pana Mgr. Petra Řezníčka.
Výsledek hlasování: Pro - 6 Proti - 3 Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno. (O druhém návrhu se tedy nehlasovalo.)
Pan místostarosta Mgr. Petr Řezníček poděkoval zastupitelům za projevenou důvěru.
Bod č. 6
Diskuse
o Paní Dobšíková popřála zastupitelům v novém volebním období pevné nervy a výdrž při jejich
práci na dalším rozvoji obce.
o Pan Ing. Skřipský poblahopřál starostovi a místostarostovi obce k jejich zvolení a všem
zastupitelům popřál mnoho zdaru.
o Pan Ing. Černý poděkoval bývalému místostarostovi panu Ing. Skřipskému a zastupitelům za
práci v uplynulém volebním období a za projevy povzbuzení v činnosti v období následujícím.
Bod č. 7
Závěr
Starosta obce pan Ing. Černý poděkoval všem přítomným za účast a v 17:55 hodin ustavující
zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ve Skalici nad Svitavou 11. 11. 2010
Zapisovatel: Mgr. Řezníček

Ověřovatelé: p. Horbas .............................................

Ing. Skřipský .......................................

Starosta:

Ing. Černý ............................................

