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Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  5.11.2014, od 17:00 hodin v kulturním domě ve Stříteži 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zazněla hymna. 
Zasedání Zastupitelstva obce Stříteţ (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 
hodin dosavadním starostou obce p. Petrem Machálkem, který předal vedení zasedání dle 
zvyklosti nejstarší člence zastupitelstva p. Mgr. Adéle Kapitanovové („dále jako 
„předsedající“), která vyzvala Veroniku Mikulovou, zapisovatelku okrskové volební komise 
k seznámení s výsledky voleb – voleb se zúčastnilo 56,66% obyvatel a jednotlivě seznámila 
s nově  zvolenými členy zastupitelstva obce. 
Předsedající konstatovala, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 
uplynula dne 24.10.2014 v 16.00 hod., ţádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Stříteţ zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Před zasedáním 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 dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatovala, ţe přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takţe zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
* * * 
 
2. Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 
ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, 
ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 
platném znění). 
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Stříteţ a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) 
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. 
Zastupitelstvo se bude dále řídit dosavadním jednacím řádem. 
* * * 
 
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Marii Pyszkovou a ing. Jana Barona; 
zapisovatelkou Jiřinu Bujokovou.K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před 
hlasováním dala předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  určuje ověřovateli zápisu Marii Pyszkovou, ing. Jana 
Barona a zapisovatelkou Jiřinu Bujokovou. 
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Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1 bylo schváleno. 
4. Schválení programu: 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu byl vznesen návrh p. Plekanec na zrušení volby výboru ţivotního prostředí. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu pozměněného programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
1. Zahájení  

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle ust. §69 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích  

3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu  
4. Schválení programu  
5. Volba starosty a místostarosty  
    a. určení počtu místostarostů  

    b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 

    (§71 zákona o obcích)  

    c. určení způsobu volby starosty a místostarosty  

   d. volba volební komise  

   e. volba starosty  

   f. volba místostarosty  
6. Zřízení výborů finančního, kontrolního, národnostních menšin, životního prostředí 
   a. určení počtu členů jednotlivých výborů  

   b. volba předsedů jednotlivých výborů  

   c. volba členů jednotlivých výborů  
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o    
    obcích)  
8. Diskuse  
9. Závěr 
 
Výsledek hlasování o pozměněném programu: Pro 3; Proti 5;  Zdrželi se 1 
Usnesení č. 1/2 nebylo schváleno. 
 
Výsledek hlasování o navrženém programu: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  1/3 bylo schváleno. 
* * * 
 
5. Volba starosty a místostarosty 
a) Určení počtu místostarostů: 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti  0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/4 bylo schváleno. 
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b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění: 
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve 
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána 
moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno 
nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0;  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/5 bylo schváleno. 
 
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatovala, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty  dle zvyklosti tajným hlasováním. Hlasy budou jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou komisí spočítány a zveřejněny. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 
Ţádné návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti  0;  Zdrželi se 1 
Usnesení č. 1/6 bylo schváleno. 
 
Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení 
konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování pokračováno. 
 
d) Volba volební komise 
Předsedající podala návrh na zvolení volební komise ve sloţení p. Blahutová Renata, 
Veronika Mikulová. Nebyly podány ţádné protinávrhy. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje volební komisi ve složení Blahutová Renata, 
Mikulová Veronika. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti  0;  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/7 bylo schváleno. 
 
e) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva: Marie Pyszková navrhla zvolit  do funkce starosty Petra Machálka. 
Člen zastupitelstva: Stanislav Plekanec  navrhl zvolit  do funkce starosty Miroslava Jaworka. 
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
Proběhla tajná volby starosty obce. Volební komise po sečtení hlasů oznámila výsledek 
volby: 
Petr Machálek obdrţel 4 hlasy. Miroslav Jaworek 5 hlasů. Starostou obce byl zvolen p. 
Miroslav Jaworek. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  tajnou volbou volí starostou obec p. Miroslava Jaworka. 
 
Výsledek tajného hlasování: odevzdáno 9 platných hlasů.  
Petr Machálek 4 hlasy, Miroslav Jaworek 5 hlasů, nikdo se hlasování nezdržel. 
Usnesení č. 1/8 bylo schváleno. 
 
P. Miroslav Jaworek po zvolení do funkce starosty poděkoval za hlasy, důvěru a nominaci 
své volební straně. Dále vyuţil moţnosti dané zákonem, aby ve vedení zasedání 
pokračovala dosavadní předsedající Mgr. Adéla Kapitonovová (dále vedena jako 
„předsedající“).  
Ta o tomto návrhu dala hlasovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje, aby i nadále předsedající byla Mgr. Adéla 
Kapitanovová  
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti  0;  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/9 bylo schválen 
f) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Byly podány následující návrhy:  
Člen zastupitelstva ing. Jan Baron navrhl zvolit do funkce místostarosty Stanislava Plekance. 
Člen zastupitelstva Zdeněk Kocyan navrhl zvolit do funkce místostarosty Marii Pyszkovou. 
Člen zastupitelstva Stanislav Niemczyk navrhl zvolit do funkce místostarosty Petra 
Machálka. 
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  tajnou volbou volí místostarostou obec p. Petra Machálka. 
 
Výsledek tajného hlasování: odevzdáno 9 platných hlasů.  
Stanislav Plekanec 3 hlasy, Marie Pyszková 0 hlasů, Petr Machálek 6 hlasů. Nikdo se 
hlasování nezdržel. 
Usnesení č. 1/10 bylo schváleno. 
* * * 
 
6. Zřízení finančního a kontrolního výbor, výbor pro národností menšiny, výbor 
životního prostředí 
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o 
obcích), přičemţ finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona 
o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 
výboru můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního 
nebo finančního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§ 119 odst. 1 zákona o 
obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor s 5 členy, kontrolní výbor a další 
výbory tříčlenné. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  zřizuje finanční výbor s 5 členy  a kontrolní výbor se 3 
členy. Ostatní výbory vždy 3 členné. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9;  Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/ 11 bylo schváleno. 
 
b) Volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy:  
Místostarosta Petr Machálek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Adélu 
Kapitanovovou. 
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež volí předsedou finančního výboru Mgr. Adélu 
Kapitanovovou.  
 
Výsledek hlasování: Pro 9;  Proti 0, Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/12 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy:  
Starosta obce Miroslav Jaworek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  ing. 
Jana Barona. 
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  volí předsedou kontrolního výboru ing. Jana Barona. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; . Proti 0;  Zdrželi se 1 
Usnesení č. 1/13 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro 
národností menšiny. 
Byly podány následující návrhy:  
Členka zastupitelstva Marie Pyszková navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro 
národností menšiny  Stanislava Niemczyka. 
Člen zastupitelstva Zdeněk Kocyan navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro národností 
menšiny Stanislava Plekance. 
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  volí předsedou výboru národnostních menšin Stanislava 
Niemczyka. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6;  Proti 0;  Zdrželi se 3 
Usnesení č. 1/14 bylo schváleno. 
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Volba předsedy komise  životního prostředí 
Místostarosta Petr Machálek povaţuje za důleţité mít v obci i nadále komisi ţivotního 
prostředí. 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy  komise 
ţivotního prostředí. 
Byly podány následující návrhy:  
Místostarosta Petr Machálek navrhl zvolit do funkce předsedy komise ţivotního prostředí 
Marii Pyszkovou. 
Člen zastupitelstva Stanislav Plekanec navrhl zvolit do funkce předsedy komise ţivotního 
prostředí Zdeňka Kocyana. 
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež  volí předsedou komise  životního prostředí Marii 
Pyszkovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; . Proti 0;  Zdrželi se 3. 
Usnesení č. 1/15 bylo schváleno. 
 
c) Volba členů finančního a kontrolního výboru: 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva ke schválení členů pouze finančního výboru a 
odloţit volbu členů dalších výborů na další zasedání. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež volí na tomto zasedání pouze členy finančního výboru. 
 
Výsledek hlasování: Pro  8; Proti 0; Zdrželi se 1 
Usnesení č. 1/16 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva ke společnému schválení všech navrţených členů 
finančního výboru. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje všechny členy finančního výboru jedním 
hlasováním. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 1 
Usnesení č. 1/17 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.  
Byly podány následující návrhy:  
Členka zastupitelstva Mgr. Adéla Kapitanovová navrhla zvolit členy kontrolního výboru Mgr. 
Petra Szlauera, Jana Filipczyka, ing. Šárku Zawadzskou, ing. Měčislava Kaletu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež volí členy finančního výboru Mgr. Petra Szlauera, Jana 
Filipczyk, ing. Šárku Zawadzskou, ing. Měčislava Kaletu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 2 
Usnesení č. 1/18 bylo schváleno. 
*** 
 
7.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  člen 
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zastupitelstva 360,00 Kč,  předseda výboru 900,00 Kč a měsíční odměnu za výkon funkce 
místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 9500,00 Kč  měsíčně. Maximální 
moţné hranice odměny jsou ve výši 540,00 Kč, 1300,00 Kč a 20741,90 Kč. 
Před hlasováním byly členy zastupitelstva obce podány tyto návrhy: 
Člen zastupitelstva Zdeněk Kocyan navrhuje sníţení částek na 260,00 Kč, 500,00 Kč a 
8000,00 Kč. 
Místostarosta Petr Machálek navrhuje původní sazby navrţené Adélou Kapitanovovou. 
Člen zastupitelstva Stanislav Plekanec navrhuje místostarostovi odměnu jako doposud ve 
výši 7 134,00 Kč, ostatní ve stejné výši. 
Občané obce neuplatnili ţádná stanoviska. 
Hlasování o návrhu Zdeňka Kocyana na sníţené odměny oproti předchozímu volebnímu 
období. 
Výsledek hlasování: Pro 1; Proti 5; Zdrželi se 3   
Návrh nebyl přijat. 
Hlasování o návrhu Stanislava Plekance – odměna místostarosty v nezměněné výši oproti 
předchozímu volebnímu obdobi tj. 7134,00 Kč, ostatní členové 360,00 Kč, předsedové 
komisí 900,00 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 3; Proti 4; Zdrželi se 2 
Návrh nebyl přijat. 
Starosta Miroslav Jaworek navrhl odměnu ve výši 9500,00 Kč (není to ani polovina 
maximální moţné částky), členové zastupitelstva 360,00 Kč, předsedové komisí 900,00 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví měsíční odměny  za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce takto: 
místostarosta – 9500,00 Kč 
předseda výboru – 900,00 Kč 
člen zastupitelstva bez další funkce – 360,00 Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdrželi se 4 
Usnesení č.  1/19 bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhuje, aby odměny byly přiznány od následujícího dne po dni ustavujícího 
zasedání tj. ode dne 6.11.2014. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje odměny od následujícího dne po dni 
ustavujícího zasedání tj. ode dne 6.11.2014. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0;  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/20 bylo schváleno. 
*** 
8. Diskuse 
- Místostarosta Machálek poděkoval za podporu, získané hlasy a zvláště za pomoc bývalé 
místostarostce Mgr. Adéle Kapitanovové. Dále informoval na čem se v současné době 
pracuje – kaţdým dnem obdrţíme biokontejnery, budou předávány občanům na smlouvu o 
výpůjčce na období 5 let; začíná se s montáţí bezdrátových rozhlasů – budou rozmístěny 
hlásiče cca 43 kusů; v příštím roce budeme z dotace realizovat projekt zateplení kulturního 
domu a domu sluţeb s výměnou otopného systému, bude změněn vytápění na tepelné 
čerpadlo, dojde k výměně radiátorů. 
-  p. Kocyan – poděkoval za hlas pro sebe i důchodce 
- p. Duda – dotaz zda měřiče rychlosti byly nějakým volebním tahem. Místostarosta 
Machálek vysvětlil, ţe byly zapůjčeny na dobu prázdnin, přičemţ došlo k vybití baterií a 14 
denní prodlevě, proto zde byly aţ do asi poloviny září dle dohody byly poté vráceny. 
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- starosta Miroslav Jaworek – poděkoval minulému zastupitelstvu za odvedenou práci. Chce 
pokračovat v započatých dílech. V prvé řadě udělat program a stanovit priority. Věří, ţe nové 
zastupitelstvo bude pracovat jako celek. Prosí, aby se ještě dnes na malou chvíli mohli sejít 
v kanceláři starosty obce. 
- p. Lipowski – připomíná novému zastupitelstu, aby nezapomínalo na Zálesí, zvláště 
s veřejným osvětlením. Místostarosta k tomu informoval – projekt je obnovený a připravený. 
Jiţ 4x byla podána ţádost o dotaci, nikdy to nevyšlo. 
- p. Kocyan – značka Stříteţ za trafem, co to má znamenat. Místostarosta reaguje, ţe 
značka není iniciativou obce, jedná se o nějaký ţert. Značka je umístěna na cizím pozemku. 
Můţe si ji odstranit pouze majitel pozemku. 
- p. Filipczyk – volební program Sdruţení rady rodičů Stříteţ – má ve volebním programu 
vybudování nového veřejného osvětlení. 
- Mgr. Molin – chce všem popřát pevné nervy, dobré zdraví, aby si mohli říct, ţe něco udělali. 
- Herec Jan – rovněţ poděkoval, přeje hlavně pevné zdraví, aby dobře ţili. Novým 
zastupitelům ještě navíc přeje, aby se jim dařilo plnit předsevzetí. Aby i na dalších 
zasedáních byl stejně plný sál jako dnes. Aby dokázali komunikovat a pracovat pro dobro 
všech, neboť to je posláním zastupitelů. 
- proběhla krátká diskuse na téma kultura v obci 
- p. Duda  - upozorňuje ţe jiţ dlouhou dobu bojuje o vybudování přechodu pro chodce. 
Místostarosta krátce seznámil, jak celá akce pokračuje. 
- p. Duda – nelíbí  se mu skládka drti za domem jeho dcery. Místostarosta potvrzuje, ţe i na 
této akci se pokračuje. 
- ing. Baron – poţaduje, aby obec informovala o bezpečnostních krocích v základní škole, 
aby byli rodiče včas informováni a nemuseli narazit na  zavřené dveře. 
 
9. Závěr 
Předsedající všem poděkovala za účast a v 18.30 zasedání ukončila. 
* * * 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelé 
2) Listina prokazující sloţení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 
    o obcích 
4) Prezenční listina občanů 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 10.11.2014 
 
Zapsala: Bujoková Jiřina 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Pyszková Marie…………………………………………………. 
 
 
Ing. Baron Jan…………………………………………………... 
 
 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek……………………………………………….. 
 
 
 
 


