Zápis č. 7/2017 – Veřejné mimořádné zasedání zastupitelstva

9. 10. 2017

Zápis
mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná č. 7/2017
konaného dne 9. 10. 2017 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Petr Prokýšek, Ing. Blanka Habrmanová PhD, Jan Malý,
František Bašta, Mgr. František Bártek

Omluveni:
Neomluveni: Martin Pávek
Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav
Rovný (dále „předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 28. 9. 2017 do 8. 10. 2017. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční
listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Následně vysvětlil důvody svolání tohoto mimořádného zasedání – rezignaci pana
Františka Mládka na mandát zastupitele obce Klokočná dne 25. 9. 2017. Tím dle zákona o
volbách do zastupitelstev obcí vznikl dne 26. 9. 2017 mandát náhradníkovi v pořadí, jímž
byl pan Jindřich Krčmář. Ten se dne 4. 10. 2017 vzdal mandátu člena zastupitelstva obce
Klokočná. Tím 5. 10. 2017 vznikl mandát dalšímu náhradníkovi v pořadí, jímž je pan Mgr.
František Bártek. Tomu je zastupitelstvo povinno vydat osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva obce Klokočná.
V závěru zahájení předsedající poděkoval panu Františkovi Mládkovi za jeho svědomitou
předchozí práci pro obec.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan František Bašta a pan Jan Malý,
zapisovatelem paní Blanka Habrmanová. Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
protinávrhů. Předsedající vyzval i přítomné občany, aby se k návrhu vyjádřili. K návrhu se
nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Františka Baštu a pana
Jana Malého, zapisovatelem paní Blanku Habrmanovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
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Výsledek hlasování:
Pro: Ing. Miloslav Rovný, Petr Prokýšek, Ing. Blanka Habrmanová PhD, Jan Malý,
František Bašta, Mgr. František Bártek
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Usnesení č. U-49-7/2017 bylo schváleno.

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
zasedání v souladu s pozvánkou. Předsedající přečetl připravený a zveřejněný následující
program:
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

3.

Schválení programu

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání

5.

Složení slibu nového člena zastupitelstva obce Klokočná

6.

Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Klokočná

7.

Volba předsedy Kontrolního výboru

8.

Různé
• Diskuze – otevřené fórum

Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili.
K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
mimořádného zasedání zastupitelstva“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:
Pro: Ing. Miloslav Rovný, Petr Prokýšek, Ing. Blanka Habrmanová PhD, Jan Malý,
František Bašta, Mgr. František Bártek
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:
Usnesení č. U-50-7/2017 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.
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Složení slibu nového člena zastupitelstva obce Klokočná
Předsedající přečetl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Klokočná a jejích občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky“ a následně vyzval pana Mgr. Františka Bártka ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k podpisu listiny prokazující složení slibu člena
zastupitelstva obce.
Pan Mgr. František Bártek pronesl „slibuji“ a slib stvrdil svým podpisem listiny.

6.

Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Klokočná
Předsedající vysvětlil, že dle zákona, v případě nastupování náhradníků, takto
nastoupenému členu zastupitelstva předává zastupitelstvo osvědčení o tom, že se stal
členem zastupitelstva obce.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Petr Prokýšek zpochybil nutnost hlasovat o vydání, protože povinnost vychází ze zákona
a navrhuje pozměňovací návrh o následujícím znění:
„Zastupitelstvo obce Klokočná se rozhodlo nehlasovat o vydání osvědčení panu Mgr.
Františkovi Bártkovi, jelikož mu tato povinnost vzniká ze zákona a hlasování je
bezpředmětné.“
Předsedající nechal o pozměňovacím návrhu hlasovat.
Hlasy: pro:
3
proti:
0
zdržel se:
3
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:
Pro: Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
Proti:
Zdržel se: Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D., František Bártek, Ing. Miloslav Rovný
Nehlasoval:
Usnesení č. U-51-7/2017 nebylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná osvědčuje, že Mgr. František Bártek, narozen 14. 12.
1944, bytem Klokočná č.p. 94 se stal dne 5. 10. 2017 členem zastupitelstva obce
Klokočná, a pověřuje starostu obce k předání písemného vyhotovení Osvědčení členu
zastupitelstva obce Klokočná Mgr. Františkovi Bártkovi.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
3
Hlasování bylo ukončeno, protože pro nebyla většina všech členů
zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro: Ing. Miloslav Rovný, Ing. Blanka Habrmanová PhD, Mgr. František Bártek
Nehlasoval: Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
Usnesení č. U-52-7/2017 nebylo schváleno.
Následně předsedající předal Mgr. Františkovi Bártkovi Osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva obce Klokočná.
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Volba předsedy Kontrolního výboru
Předsedající informoval, že rezignací pana Františka Mládka se uvolnila i funkce předsedy
Kontrolního výboru. Jedná se o volenou funkci.
Předsedající navrhl, aby funkci předsedy kontrolního výboru vykonával pan Mgr. František
Bártek.
Předsedající vyzval i ostatní zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí předsedou Kontrolního výboru Mgr. Františka
Bártka.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
5
proti:
0
zdržel se:
1
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:
Pro: Ing. Miloslav Rovný, Petr Prokýšek, Ing. Blanka Habrmanová PhD, František Bašta,
Mgr. František Bártek
Proti:
Zdržel se: Jan Malý
Nehlasoval:
Usnesení č. U-53-7/2017 bylo schváleno.

8.

Různé
•

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Klokočná .

Příloha č. 1 - Listina prokazující složení slibu zastupitele obce Klokočná
Příloha č. 2 - Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Klokočná.
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Zápis byl vyhotoven dne 13. 10. 2017

Zapisovatelka:

Ing. Blanka Habrmanová, PhD.

_______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný

_________________________dne:
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