Zápis
z jednání zastupitelstva obce Vinařice konaného dne 30.10.2010
přítomni:
Podubecký, Smrž, Duchoň, Fejfar, Knop
Program:
1. volba ověřovatelů
2. odstoupení p. Jirasové
3. slib členů zastupitelstva
4. volba starosty obce
5. volba místostarosty obce
6. volba předsedy kontrolního výboru
7. volba předsedy finančního výboru
8. závěr
K jednotlivým bodům programu:
1. Dosluhující starosta Petr Podubecký přivítal všechny přítomné a poblahopřál všem
k volebnímu výsledku. Na počátku zasedání navrhl ověřovatele zápisu, a to Václava
Smrže a Jiřího Duchoně. Návrh byl jednomyslně přijat.
2. P. Podubecký oznámil, že Gabriela. Jirasová, která byla zvolena zastupitelkou obce, dne
18.10.2010 odstoupila. Na uvolněné místo tedy postoupil Václav Smrž.
3. Poté přistoupil starosta ke slibu nově zvolených zastupitelů obce Vinařice. Slib přečetl p.
Podubecký nahlas a všichni nově zvolení zastupitelé jej následně podepsali.
4. P. Podubecký přešel k volbě starosty obce. Navrhl tajnou volbu starosty. Návrh byl všemi
přijat. Poté rozdal všem zastupitelům lístky se jmény všech nově zvolených členů
zastupitelstva a požádal je, aby zde křížkem vyjádřili svou volbu starosty. Výsledek byl
následující: Petr Podubecký – 3 hlasy, Jiří Duchoň – 1 hlas, Marek Knop – 1 hlas.
Starostou byl zvolen tedy Petr Podubecký, který funkci starosty po chvíli váhání přijal.
5. Starosta dále přistoupil k tajné volbě místostarosty obce. Opět rozdal lístky se jmény
zvolených zastupitelů, na které zastupitelé vyjádřili svou volbu s následujícím výsledkem:
Václav Smrž – 2 hlasy, Jiří Duchoň – 2 hlasy, Marek Knop – 1 hlas. Vzhledem k tomu, že
nikdo nezískal absolutní většinu hlasů, došlo k opakování tajné s výsledkem: Jiří Duchoň
– 3 hlasy, Václav Smrž – 2 hlasy. Jiří Duchoň ovšem funkci místostarosty nepřijal. Navrhl
na funkci Václava Smrže. Návrh byl přijat všemi hlasy veřejným hlasováním.
6. Dále starosta navrhl na funkci předsedy finančního výboru Pavla Fejfara. Návrh byl přijat
všemi hlasy.
7. Starosta navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru Marka Knopa. Návrh byl přijat
všemi hlasy. Starosta poté požádal nově zvolené předsedy výborů, aby si do příštího
jednání zastupitelstva obce navrhli jména 2 členů kontrolního a 2 členů finančního
výboru.

8. V závěru zasedání Starosta obce informoval o stavu vyřizování žádosti o stavební
povolení na multifunkční objekt - přestavba obecního úřadu.
V samotném závěru jednání poděkoval starosta obce všem zastupitelům za aktivní přístup a
popřál jim mnoho úspěchů v nadcházejícím volebním období.

Zapsala: Eva Podubecká

Ověřili: Václav Smrž
Jiří Duchoň

starosta obce:

