
Zápis Y
z ustavujíciho zasedání 7,astupitelstva obce Bukovina u Cisté,

konaného dne 5.1l'. 2010, od 19:00 hodin.

Přítomno: 7 ělenů zastupitelswa

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni z*topita.tuu ouce Bukovina u Čisté (déte téŽ jako ,,zastupitelstvo..) bylo
zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Jiřím Hanouskem (,,dále jako
,,předsedající..).
Před zahájením zasedríní bylo členům zastupitelswa obce předano osvědčení.o zvolení
členem zastupitelstva obce podle $ 53 zríkonač.49|12001 Sb.
Předsedající schůze konstatovď, že zasedáni bylo řádně svoliíno tak, aby se v souladu s $
9l odst. 1 ziíkona č. |2812000 Sb., o obcích (obecní ňízeni), v platném zrtěni, konďo do 15
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podríní náwhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(hůta uplynula dne 5.l l.20l0, žáňný náwh nebyl podrín).

Složení slibu členy zastupitelstva
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v $ 69 odst. 2 zál<ona o
obcích a jmenovitě wzvalpřítomné členy zasfupitelstva ke složení slibu pronesením slova
,,slibuji.. a podpisem na připraveném archu
Zádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesloál slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli ápisu p. Davida Štilce a Jiffho Ježka a zapisovatelem Jifiho
Hanouska. K návrhu nebyly vzÍIeseny žÁdné protinávrhy

ffi,,,,,,,, ouce Bulrovina u Čisté určuje ověřovaÍeli zápisu p. Davida Štilce a Jiřího
Ježlrn, zapisovatelem Jiřiho Hanouslb

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Schválení programu:
Předsedající seznrímil pfftomné s návrhem programu a nechal o něm hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bulrovina u Čtsté schvaluje ruÍsledující program ustavujícího zasedání:
D Volba starosty a místostarosty

o urěení počtu místostarostů
o určertí způsobu volby starosty a rnístostarosty
o volba starosty
o volba místostarosty

II) Zřízen finančního a kontrolního výboru
o určení počfu členů finančního a kontrolního ýboru
o volba předsedy finančního výboru
. volba předsedy kontrolního výboru
o volba ělenů finančního ýboru
o volba č]enů kontrolního rnýboru

IID Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0



I. - Volba starosty a místostarosty:
Určení počtu mhtostarostů:
Předsedající nawhl, aby zasfupitelswo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné náwhy
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bukovina u Čtsté schválilo nolení jednoho místostarosý.

Výsledekhlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrže|ůse 0

Určení způsobu volby neuvolněného starost.v a mktostarost.v:
Předsedající nawhl, aby proběhlatajtá volba starosty a místostarosý, dle nejvyššího počtu
získaných hlasů. Žaanejiné náwhy nebyly podrány.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Ziskané hlasy na starostu: Jiff Hanousek 4 hlasy

Jan Prokeš
David Štilec

2 hlasy
I hlas

Ziskané hlasy na místostarostu: David Štilec 3 hlasy
Jiřina Dlabolová 2 hlasy
Jan Prokeš 1 hlas
Jiří Hanousek 1 hlas

Kandidáti na místostarostu se získanými počty hlasů v pořadí, David Štilec a Jiřina
Dlabolová se však tohoto mandátu ďekli.
Při volbě místostarosty nikdo z kandidáfu nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Proto bylo
vyhlášené druhé kolo voleb. Předsedající navrhl na místostarosfu Jana Prokeše. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Druhé kolo volby na místostarostu: Jan Prokeš 6 hlasů
Zvolení starosty a místostarost.v

Na zák|adě výsledků hlasování. byl staroptou zvolen Jiří Hanousek

Na zák|adě r1ýsledků hlasování. byl'místostarostou zvolen Jan Prokeš
VÝsledekh|rasování: Pro 5 Proti 0 Zl|ňe|ise 2

II. . Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající nawhl, aby zastupitelswo zffdilo ťrnanční ýbor a kontrolní ýbor, přičemŽ
každý znichbude mít tři členy. Žaanejiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bukovina u Čisté zřizuje finanční ýbor a kontrolní ýbor' oba výbory
budou tříčlenné

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Vo lba předs edy tinančního vÚ, bor u :

Předsedající navrhl zvo\it do funkce předsedy finaněního výboru p. Jiřího Ježka. Žaane
jiné stanovisko sděleno nebylo.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bulrovina u Čisté volí předsedoufinančního ýboru p. Jiřího Ježlra

Výsledekhlasování: Pro 6 Proti 0 Zi|ňe|ise l

Volba předs ed]l kontrolního u!,boru:
Předsedající nawhl zvo|itdo funkce předsedy kontrolního výboru p. Davida Štilce. Žaane
jiné stanovisko sděleno nebylo.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Buknvina u Čisté volí předsedu lrnntrolního ýboru p' Davida Šttlce

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Zl|rže|ise 0



Jmenovóní členů Íinančního výboru
Zastupitelstvo obce Bukovina u Čisté
Štilcovou, Janu Martinkovou
Návrh usnesení:

jmenovalo členky finančního

ověřovatelé:
David Štilec: ...

Jiří JeŽek: .....

výboru pí. Jiřinu

výboru pí. Jiřinu

0 Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Bukovina u Čisté jmenovalo členy finančního
Štilcovou, Janu Martinkovou

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti

Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající navrhl zvolit členky kontrolního výboru pí. Jiřinu Dlabolovou, Zuzanu
Nezbedovo l. Žadnej iné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bukovina u Čtsté volí členy kontrolního výboru pí. Jiřinu Dlobolovou,
Zuzanu Nezbedovou

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

lII. - Diskuse.
V diskusi vystoupil nově zvolený starosta obce , poděkovalpřítomným za důvěru avyzva|
radní, aby se řídili a jedna|i vždy dle zrrění sloŽeného slibu.

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

OZ schvaluie:
t4í.0 Určení ověřovatelů a zapisovatele
15/10 Programjednání
16/10 Určení počtu místostarostů
|7l|0 Způsob volby starosty a místostarosty
l8/10 Zvo|eni starosty a místostarosty
19/10 ZŤizeni výboru a určení počtujejich ělenů
20l|0 Volba předsedy finančního výboru
2ll|0 Volba předsedy kontrolního ýboru
22l|0 Jmenování členů ťrnančního výboru
23l|0 Volba členů kontrolního výboru

oZ bere na vědomí
24110 Diskusní příspěvek starosty

Zápis vyhotoven dne l2. 11.2010.
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Jan Prokeš
místostarosta

Vyvěšeno dne: 13.l 1.2010

ze dne 5.11. 2010

Sejmuto dne :


