Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velké Svatoňovice
konaného dne 15.11.2010 od 18 hodin

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zahájení zastupitelstva bylo zahájeno v 18 hodin dosavadní starostkou obce Jarmilou Seidelovou.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000
Sb. o obcích nejméně 7 dní před konáním ustavujícího zastupitelstva a bylo vyvěšeno na úřední desce
i elektronicky.
Předsedající z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že je přítomno 9 členů
nově zvoleného zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
2) Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69, odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib má za
následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova “slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2 zápisu).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. Po podpisu bylo zvoleným
členům předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo obce navrhuje ověřovateli zápisu Petra Martince a Aleše Vlčka a zapisovatelem Marii
Hamerníkovou.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0
Usnesení č.1 bylo schváleno
4) Schválení programu
Program byl uveden na pozvánkách a bude dodržen
- volba starosty - bude uvolněný pro výkon funkce
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
- určení počtu místostarostů - návrh 2 neuvolnění místostarostové
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno
- způsob volby starosty a místostarostů - navrhujeme veřejné hlasování
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.4 bylo schváleno
5) Volba starosty
Nově zvolené zastupitelstvo se dohodlo navrhnout do funkce uvolněného starosty pana Radka
Posdienu. Jiné stanovisko nebylo sděleno.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č.5:Do funkce uvolněného starosty byl schválen pan Radek Posdiena
Po zvolení starosty bylo vedení zasedání předáno dosavadní starostkou obce nově zvolenému
starostovi panu Posdienovi.
6) Volba místostarostů
Navrženi do funkcí místostarostů Jarmila Seidelová a Ing.Zdeněk Štěpán
Hlasování Seidelová Jarmila - pro 7, proti 0, zdržel se 2
Hlasování Ing.Štěpán - pro 8, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č.6: Do funkce místostarostů byli zvoleni Jarmila Seidelová a Ing.Zdeněk Štěpán
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Ing.Libor Kult
Hlasování: 8 pro, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č.7: Ing.Libor Kult byl zvolen předsedou finančního výboru
Členy komise byly navrženy Součková Stanislava a Šoulová Irena
Hlasování: 9 pro
Usnesení č.8: Obě byly zvoleny členkami výboru finančního
Na funkci předsedy kontrolního výboru byla navržena Petra Kuldová
Hlasování: 8 pro, 0 proti, zdržel se 1
Usnesení č.9: Petra Kuldová byla zvolena předsedou kontrolního výboru
Členy komise kontrolní byly navrženy Hana Lautschová a Jitka Palachová
Hlasování: 9 pro
Usnesení č.10: Obě byly zvoleny členkami výboru kontrolního.
Po ukončení této části se slova ujal nově zvolený starosta. Nastínil plán práce na 4leté volební
období. Následovaly připomínky občanů.
Martincová - jaké budou změny ve svozu odpadů od příštího roku
Pohner Martin - zpracovat podrobnější plán akcí
Ing.Kult - sousedské spory mezi občany, projednávání přestupků u MěÚ Úpice
Karajanis - velký provoz na komunikaci kolem DPS směrem ke kostelu, navrhuje osadit značkami se
sníženou rychlostí, popř. zbržďovací pásy
p.Mačí - potvrzuje velký provoz na komunikaci na Podháj a paní Keričová velký provoz za školou doporučují osadit značkami
Palachová - regulace potoka směrem do Fládru, požadovat na správci toku další úpravy
Špetlová - upozornila na provoz tělocvičny
Nývlt - naplánovat vyasfaltování cesty od Baudyšova lesa, směrem do Fládru
Kadrmasová - bude kanalizace i v okrajových částech obce ?
Umlauf - obnovit požární nádrž
Gruss - stromy u potoka proti Starovým - padají suché větve
Kočí - při sestavování rozpočtu nezapomínat na Markoušovice
Ing.Štěpán - zpracovat dlouhodobý plán akcí, finance na investice dělit podle občanů
Kuldová - zlepšit informovanost občanů ( častější vydávání zpravodaje)
Knytl - požadavek na nový požární hydrant
Nývlt Markoušovice - zpevnit plochu u kontejnerů u bytovky
Palachová - k veřejnému osvětlení
Zapsala: Hamerníková

