Obec Velká Dobrá
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 10.listopadu 2014, od 19:00 hodin.
Místo konání : Kulturní dům Velká Dobrá
Přítomní
: Ing.Zdeněk Nosek, Ing.Pavel Hajný, Zdeněk Zahrádka, Mgr.Michal Prokop,
MUDr.Petr Pauk, Ing.Vendula Kliková, Zdeněk Kropáč
Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou Ing.Zdeňkem Noskem. Informace o konání
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 29.10.2014.
Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva
následující:
1. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst.2 zákona o obcích).
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Volba starosty a místostarosty.
a) volba starosty
b) volba místostarosty
4. Diskuse.
Program byl odsouhlasen.
1. Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích všichni členové obecního zastupitelstva skládají slib do
rukou předsedajícímu Zdeňku Zahrádkovi a potvrzují ho svým podpisem. Všichni přítomní
členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.
2. Zapisovatelem je odsouhlasena
: Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni : Ing.Pavel Hajný, Ing.Vendula Kliková
3. a) Volbou starosty byl zvolen počtem 7 hlasů :
Ing.Zdeněk Nosek
Pro výkon funkce starosty bude Ing.Zdeněk Nosek dlouhodobě uvolněn.
b) Volbou místostarosty byl zvolen počtem 7 hlasů :

Zdeněk Zahrádka

4. Diskuse:
Ing.Nosek poděkoval minulému zastupitelstvu za jejich práci v obci a uvedl, že zastupitelstvo
čeká spoustu povinností a věcí, které musí společně schválit napři.do konce roku -rozpočet
obce. Ing.Zdeněk Nosek pozval spoluobčany, aby přišli k dalším jednáním zastupitelů na
Obecním úřadě. Dále uvedl, že došlo k dohodě v obsazení funkcí předsedy finančního výboru
a kontrolního výboru.
V rámci diskuse vystoupili :

-

-

-

-

p.Prokop – poděkoval občanům, že přišli k volbám a volili stranu č.2., uvedl, že po
jednáních s ostatními zastupiteli došli k dohodě a k rozdělení funkci mezi zastupiteli.
Uvedl, že tato obec potřebuje jejich spolupráci.
P.Černá – měla dotaz na Z.Kropáče – odkud chce získávat dotace z EU? P.Kropáč
odpověděl, že je nově zvolený zastupitel a musí si prostudovat veškeré materiály,
týkající se obecní samosprávy. P.Zahrádka k tomu dodal, že obec zkušenosti z čerpání
dotací má, ale samozřejmě je to složitá cesta příprav (vytvoření projektové dokumentace
a stavebních povolení apod.). P.Nosek ještě upozornil, že se občas stává, že po těchto
přípravách jsou nakonec dotační programy vypsané na něco jiného a obec musí zase od
začátku dělat přípravu na jinou akci, aby dosáhla na nové dotační programy.
P.Černá – si myslí, že okolní vesnice vzkvétají a obec Velká Dobrá je pozadu. Dále se
ptala proč obec chce získat zametač, když tu zaměstnává hodně zaměstnanců. P.Nosek
P.Hanáčková st.– uvedla, že by se mělo vědět, kdo ze zastupitelů, co udělá, aby se pak
vědělo koho si v nových volbách mají občané zvolit.
-P.Prokop – reagoval na návrh p.Hanáčkové st. s tím, že zastupitelstvo je kolektivní
orgán, který vystupuje jako celek. Zastupitelé se musí umět dohodnout.
P.Vyskočil – se zeptal nově zvoleného zastupitelstva, jak si představuje sbližování mezi
občany z nové a staré zástavby? P.Prokop odpověděl, že občané v nových zástavbách
už tvoří velkou část obce, a starousedlíci je neberou jako plnohodnotné občany obce
Velká Dobrá.
P.Vyskočil – měl dotaz na p.Klikovou, zda v obci bydlí? P.Prokop odpověděl, že kdyby
neměla trvalý pobyt, nemohla by ani kandidovat. P.Kliková odpověděla, že v obci bydlí.
P.Vojík – se zeptal zastupitelů, kdy mají v plánu vytvořit strategický plán obce? P.Nosek
odpověděl, že zastupitelé plánuji vytvořit strategický plán obce na 4 roky, stávající plán
je vytvořen do roku 2015.

Zapsala : Karolina Bandová …………………

..........................................
starosta

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing.Pavel Hajný

………………………….
Ing.Vendula Kliková

