ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV
KONANÉHO DNE 11.11.2002
Přítomni: p. Černý, p. Vondrášek, p. Vild, p. Dezort, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek,
pí. Mgr. Kořánová, p. MUDr, Jirava, p. Karas, p. Hrůza
Zahájení provedl a řízením ustavujícího zasedání byl nově zvoleným zastupitelstvem
pověřen nejstarší člen zastupitelstva p. Dezort, který v úvodu poděkoval za vykonanou práci
bývalým zastupitelům. Současně poděkoval i členům SDH a členům MO ČRS za odvedenou
práci při povodních.
Jednání se řídilo následujícím programem:
1. Zahájení – bylo provedeno
2. Volba pracovních komisí ustavujícího zasedání (volební, návrhová a ověřovatelé
zápisu )
3. Slib zastupitelů obce
4. Tajná volba starosty
5. Tajná volba místostarosty
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení
8. Závěr jednání
Navržený program byl schválen bez připomínek
PRO / PROTI / ZDRŽ
11 /
/ -

2. Volba pracovních komisí
Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Rejzek a p. Vild
PRO / PROTI / ZDRŽ
9
/ /
2
Do volební komise byli zvoleni bez připomínek p.MUDr, Jirava, pí. Záhrobská a p. Černý
PRO / PROTI / ZDRŽ
9
/
/
2
Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Hrůza, p.. Vondrášek a pí. Behenská
PRO / PROTI / ZDRŽ /
8
/ /
3
Mandátová komise nebyla po předchozí konzultaci s OkÚ Rokycany navržena, neboť
s výsledky voleb byli občané seznámeni jednak místním rozhlasem den 3.11.2002 v ranních
hodinách a současně i zveřejněním na úřední desce i vývěsní skříňce. Detailní zápis o

výsledku voleb do zastupitelstva obce je k dispozici na internetu a v písemné podobě na OÚ
Holoubkov.
3. Slib zastupitelů obce
Text slibu přednesl nejmladší člen zastupitelstva p. Karas a jednotliví zastupitelé složili slib
do rukou předsedajícího, což potvrdili svým podpisem a současně převzali osvědčení o
zvolení
4. Tajná volba starosty
Dále následovala tajná volba starosty – jako uvolněné funkce.
Každý zastupitel obdržel prázdný volební lístek, na který čitelně uvedl návrh svého kandidáta
s tím, že zvolen bude ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů.
Výsledek voleb: 6 hlasů pí. Černá
5 hlasů p. Vild
Funkci starostky pí. Černá přijala a poděkovala za zvolení.
5. Tajná volba místostarosty
Volba místostarosty probíhala stejným způsobem pouze s tím rozdílem, že vedením
ustavujícího zasedání se ujala pí. Černá.
Po prvním kole volby místostarosty byl výsledek následující: 5 hlasů p. Rejzek
3 hlasy p. Vild
2 hlasy p. Jirava
1 hlas p. Hrůza
Do druhého kola postoupili p. Rejzek a p. Vild a po hlasování byl výsledek následující:
5 hlasů p. Vild
5 hlasů p. Rejzek
na jednom hlasovacím lístku uvedeno
0 hlasů
Po té se p. Vild vzdal kandidatury na místostarostu ve prospěch p. Rejzka. P. Rejzek naopak
doporučil své hlasy ve prospěch p. Vilda s ohledem na jeho dosavadní zkušenosti i podrobnou
znalost rozpracovaných investičních akcí. Návrh p. Rejzka podpořila i pí. Černá, k další
dohodě již však nedošlo a občanům bylo oznámeno, že volba místostarosty bude provedena
do 14 dnů, tj. 25.11.2002, kdy budou navrženi další kandidáti.
6. Diskuse
- paní Černá - seznámila veřejnost s rozpracovaností investičních akcí, především co by
mělo být ještě letos dokončeno
- p. Ziegler - věřil, že ve vedení obce bude pí. Černá s p. Vildem
- p. Grimm - pokud je někdo zvolen na kandidátce, měl by s funkcí v zastupitelstvu počítat
- p. Vild – došlo k patové situaci, volba se bude opakovat za 14 dní

7. Návrh na usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 11.11.2002
Zprávu přednesl p. Vondrášek :
1. zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledcích voleb dle závěrečné zprávy
2. zastupitelstvo obce zvolilo v tajných volbách pí. Černou starostkou obce a to
nadpoloviční většinou celkovým počtem 6 hlasů z celkového počtu 11 hlasů.
3. zastupitelstvo obce nezvolilo v tajných volbách místostarostu a volba bude opakována
do 14 dnů na příštím zasedání tj. 25.11.2002. Bude provedeno dohadovací řízení mezi
navrženými kandidáty.
4. zastupitelstvo obce ukládá starostce pí. Černé svolat další veřejné zasedání do 14 dnů.
Všem zastupitelům byl předložen současně platný jednací řád schválený minulým
zastupitelstvem k prostudování a případnému připomínkování.

8. Závěr jednání
Závěrem bylo občanům poděkováno za účast na prvním zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce pro volební období 2002 – 2006.

Zapsala: Behenská

Ověřovatelé zápisu: Rejzek Jiří : ……………………
Vild Miroslav : ……………………

