
Zápis z I. Ustavujícího zasedání ZO Střítež ze dne 10.11.2010 

V úvodu zasedání zazněla státní hymna. 

Zasedání zahájil nejstarší člen ZO p. Ing. Kajzar krátce po 17 hodině.  

Jako zapisovatelka byla určena p. Bujoková Jiřina, jako ověřovatelé zápisu p. Pyszková Marie 

a p. Przywarová Jaroslava – schváleno 9 hlasy. 

P. Mikulová Veronika DiS, seznámila s výsledky voleb v Obci Střítež. 

Ověřovatelky zápisu byly pověřeny kontrolou osvědčení o zvolení jednotlivých členů ZO. Bylo 

předloženo všech 9 platných osvědčení o zvolení. 

Dále předsedající vyzval jednotlivé členy ke složení slibu dle §69 odst. 3. Zákona o obcích - 

Ing. Kajzar citoval přesné znění zákona a poté jednotliví členové pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem, potvrdili svůj slib. 

Prvním bodem k projednání navrhl předsedající změnit pořadí programu a to bod číslo 7 

diskusi zařadit jako bod č. 8 až po volbě starosty a místostarosty obce – 5 hlasů pro, 4 hlasy 

proti p. Plekanec, Ing. Fober, ing. Piecha, p. Przywarová 

Druhý bod jednání: jednací řád obce – návrh ing. Kajzara postupovot v dnešním jednání dle 

schváleného jednacího řádu.  Doporučil odložit schválení nového jednacího řádu na další 

zasedání – schváleno 9 hlasy. 

Ing. Kajzar dále navrhl sloučit funkci ověřovatelů zápisu s funkcí ověřovatelů volby starosty a 

místostarosty obce – 9 hlasů pro. Rovněž navrhl, aby jako doposud byla funkce starosty a 

místostarosty zachována jako doposud. Starosta obce uvolněný a místostarosta neuvolněný 

– schváleno 9 hlasy. Dále proběhlo hlasování, zda proběhne volba tajným hlasováním, nebo 

veřejně. Pro tajné hlasování se vyslovilo 5 členů ZO, 3 členové hlasovali pro volbu veřejnou p. 

Przywarová se hlasování zdržela.  

K platné volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZO - § 87. 

Na místo starosty navrhl ing. Fober – p. Plekance – má zkušenosti, byla by zajištěna 

kontinuita v započatých pracích. 

p. Pyszková navrhla p. Machálka – rovněž už pracoval jedno volební období jako 

místostarosta. 

Oba dva kandidáti kandidaturu přijali. 

V tajné volbě byl starostou obce zvolen p. Machálek Petr – 5 hlasy. 

 

Ing. Kajzar nově zvolenému starostovi popřál ke zvolení a předal mu další vedení jednání. 

Nově zvolený starosta obce p. Machálek vyzval členy ZO k navržení členů na funkci 

neuvolněného místostarosty obce  - ing. Piecha navrhl p. Pyszkovou a ing. Kajzar navrhl ing. 



Fobera, který kandidaturu nepřijal. Poté starosta obce p. Machálek navrhl p. Mgr. 

Kapitanovovou. Tajnou volbou byla 5 hlasy zvolena místostarostou p. Mgr. Kapitanovová 

Adéla.  Poděkovala za důvěru a slíbila, že využije všech svých zkušeností ve své nové funkci. 

Oslovila především mladé občany, své bývalé žáky, že věří, že v dalším volebním období bude 

na kandidátní listině více mladých lidí. 

Do diskuse měl p. Plekanec připravený krátký proslov, který měl zaznít před volbou starosty 

a místostarosty a tak některé pasáže, byly napsány v jiném duchu. Přesto jej ocitoval tak, jak 

byl připraven. Krátce zhodnotil minulé volební období a rovněž poukázal na to, co je potřeba 

dotáhnout dokonce v započatých pracích. Před dokončením je revitalizace centra obce, kde 

je potřeba věnovat zvýšenou pozornost vypracování žádosti o platbu, tzv. platbu exante. 

Před dokončením je rovněž projekt „Hrajeme si rádi venku“. Dalším úkolem je kolaudace 

objektu pro tělovýchovu a vodovodního řádu k trafostanici. Vypracovat závěrečné 

vyúčtování a zprávu k opravě kaple. Započato bylo vyřizování dotace na zateplení ZŠ a MŠ + 

KD, cyklostezky od hájenky k rybníkům Černá. Rovněž dokončit projekt na výstavbu 

vodovodního řádu a místní komunikace k novým RD u převaděče. Započít s pracemi 

prodloužení veřejného osvětlení na Zálesí a s výstavbou chodníku k trafostanici. 

V dlouhodobě řešených záležitostech dosud nebyly uzavřeny jednání s p. Klodou – přístup 

k ČOV, legalizace černé stavby veřejného osvětlení k p. Michalíkovi, nově vzniklá místní 

komunikace u večerky Adélka, dodávky a účtování vody a tepla v pronajímaných nebytových 

prostorách. 

Starosta obce p. Machálek se k některým bodům vyjádřil.  Jeho cílem bude především 

chránit obec před narůstající dopravou, hájit zájmy, které prezentovalo Sdružení za zdravé 

životní prostředí, za které kandidoval. 

Ještě jednou poděkoval voličům i zastupitelům za důvěru a vyzval ke vzájemné spolupráci. 

Diskuse: 

V diskusi zazněly především gratulace ke zvolení: 

 p.Chalupová – vedoucí učitelka MŠ, pogratulovala a těší se na další spolupráci. 

Ing. Fober – vysvětlil, proč nepřijal funkci místostarosty – podle jeho názoru nejsou 

respektovány výsledky voleb a přání voličů. 

p. Jaworek – přeje především pevné zdraví a hodně moudrosti. 

P. místostarostka Mgr. Kapitanovová – zdůraznila, že se setkaly všechny strany, ona sama 

trvala na tom, aby místo místostarosty obsadilo ČSSD. 

Ing. Zawadzká – popřála rovněž ke zvolení a zároveň se pozastavila nad tím, že v této době 

práce nebude lehká zvláště z hlediska tíživé ekonomické situace, která se promítá do všech 

odvětví. 

Mgr. Molin – blahopřeje a přeje, aby všichni táhli za jeden provaz. 

p. Chudý – rovněž blahopřeje a prosí, aby noví členové nezapomínali na podporu kroužků a  

podporu aktivit  děti. Kdo si hraje, ten nezlobí. Přeje především, aby se dobře rozhodovali. 



Pan starosta vyzval členy ZO, aby se ještě po zasedání setkali ke krátké schůzce ohledně 

organizačních věcí. 

Paní místostarostka vyzvala občany, aby přišli se svými problémy, aby se účastnili zasedání, 

aby zastupitelé měli zpětnou vazbu. 

P. starosta Machálek se těší na spolupráci a doufá, že se za svou práci nebude muset stydět. 

Diskusi a celé zasedání ukončil v 18.25 hod. 

 

Podpis starosty obce: 

        Petr Machálek 

        ……………………………………………. 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

Pyszková Marie ………………………………………….. 

Przywarová Jaroslava ………………………………………….. 

 

Podpis Zapisovatelk: 

Bujoková Jiřina …………………………………………… 

 

 


