
ZÁPIS  č.1/06
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HUSINEC
KONANÉHO DNE 01.11.2006 V 18.00 HOD. V KULTURNÍM DOMĚ

Přítomni: Filip,  Friedberger,  Frnka,  Hasil,  Kalinová,  Klesner,  Kovář,  Malec,  Neužil,  
Neužilová, Pauch, Tesárek, Vacík, Vastl, Zíka

Občané: 65
Program: 1) Zahájení

2) Volba mandátové, volební a návrhové komise
                  3) Jednání a zpráva mandátové komise
                  4) Složení slibu
                 5) Volby orgánů obecního zastupitelstva
                  6) Projev starosty
                  7) Diskuse
                  8) Návrh usnesení
                  9) Závěr

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil nejstarší člen zastupitelstva obce pan Ludvík Friedberger. Konstatoval, 
že na jednání je přítomno 15 členů zastupitelstva a je tedy schopno usnášení.
Navržený program byl přítomnými členy ZO schválen.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Grunská.
Ověřovateli zápisu byli určeni Radek Malec a Josef Kovář.

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
Předsedající pan Friedberger přednesl návrh na složení mandátové komise: Vlasta Kalinová, 
Jaroslav Neužil, Jan Vacík.
Předsedkyní komise si členové určili paní Kalinovou. 

HLASOVÁNÍ (15/0/0) ZVOLENI

Dále  předsedající  přednesl  návrh  na  složení  volební  a  návrhové  komise  ve  složení:  Josef 
Frnka, Josef Kovář, Miloslav Hasil.
Předsedou komise si členové učili Josefa Kováře.

HLASOVÁNÍ (15/0/0) ZVOLENI

3. Jednání a zpráva mandátové komise
Předsedající:  přerušil  jednání  a  požádal  členy  mandátové  komise  o  připravení  zprávy   o 
výsledku voleb, kterou přednesla předsedkyně mandátové komise Vlasta Kalinová (příloha č.1). 
Bylo doporučeno schválit zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce.

HLASOVÁNÍ (15/0/0) SCHVÁLENO

4. Složení slibu
Předsedající  požádal  nejmladšího  člena  zastupitelstva  pana  Jan  Vacíka  o  přečtení  textu 
zákonem  předepsaného  slibu.  Poté  přítomní  členové  zastupitelstva  složili  slib  do  rukou 
nejstaršího člena ZO (p. Friedbergera) podáním ruky a slovem „slibuji“ a zároveň jej potvrdili 
svým  podpisem.  Předsedající  p.  Friedberger  složil  slib  do  ruky  pana  Vacíka,  člena 
zastupitelstva, který přečetl slib.

5. Volby orgánů zastupitelstva obce
Předseda volební a návrhové komise přednesl návrh na způsob volby starosty, místostarosty a 
dalších členů rady obce.



Předseda komise navrhl tajnou volbu.

HLASOVÁNÍ (9/6/0) SCHVÁLENO

Předsedající vyzval zástupce volebních stran, aby přednesli své návrhy na funkci starosty obce. 
Po předložení návrhů  - Robert Klesner, Petr Tesárek, Jaroslav Neužil - následovala volba.
a)na funkci uvolněného starosty byl zvolen pan Robert Klesner ( 9 hlasů)
Po zvolení starosty předal předsedající řízení nově zvolenému starostovi obce.
Starosta: 
Podle  §84  odst.  2  písm.1)  zákona  č.128/2000  Sb.  zákona  o  obcích  ve  znění  pozdějších 
předpisů bude  mít rada obce 5 členů.
Starosta  vyzval zástupce volebních stran, aby přednesli návrhy na funkci místostarosty.
Po předložení návrhů – Vlasta Kalinová, Petr Tesárek, Václav Pauch -  následovala volba.
b)na funkci neuvolněného místostarosty byla zvolena paní Vlasta Kalinová (10 hlasů). 
Starosta vyzval zástupce volebních stran, aby přednesli návrhy na funkci členů obecní rady (3).
Po  předložení  návrhů  –  Václav  Pauch,  Marie  Neužilová,  Josef  Frnka,  Petr  Tesárek  - 
následovala volba.
c)  do  rady  obce  byli  schváleni  tito  členové  zastupitelstva:  Václav  Pauch  (11  hlasů),  Marie 
Neužilová (10 hlasů), Josef Frnka (9 hlasů).
d) Starosta: navrhuji, aby ZO schválilo jednoho dlouhodobě uvolněného člena ZO - starostu

HLASOVÁNÍ (15/0/0) SCHVÁLENO

6. Projev starosty
Starosta obce přednesl krátký projev, poděkoval za zvolení do funkce a za práci minulého 
zastupitelstva.

7. Diskuse
Ludvík Filip – nebylo přihlédnuto k počtu hlasů pro ODS. Na pondělí po volbách byla dojednána 
schůzka, nikdo však nepřišel.
p. .Friedberger – schůzka již nebyla nutná, proto se nekonala.
Ludvík Filip – dále se chci zeptat, jestli se místostarostka bude řídit programem své strany.
p. Kalinová – program jsem podpořila svým hlasem a budu ho zastupovat
Jaroslav Neužil – vysvětlil jak vznikla strana nezávislých a hovořil o jednáních s panem Frnkou 
– myslím, že nás podrazil, je členem rady, ve které nechtěl být v tomto složení.
p. Frnka – ale není tam Tesárek ani Friedberger.
Petr Tesárek – za ODS a Volbu pro město poděkoval voličům za hlasy, které využijí v opozici.
Jaroslav Neužil – i já bych chtěl poděkovat voličům z hlasy, bohužel nemáme takové zastoupení 
v zastupitelstvu, abychom mohli splnit vše, co jsme slíbili.
Ludvík  Friedberger  –  již  v sobotu  odpoledne  bylo  jasné,  kdo  s kým bude,  proto  se  žádná 
schůzka již nemusela konat.
Dále vystupovali občané Husince s dotazy, proč Ludvík Friedberger, když dostal nejvíc hlasů, 
nevykonává funkci starosty. L.Friedberger to nabízel, ale jednání se vyvinula jinak.

8. Návrh usnesení
Návrh usnesení přenesl  předseda volební a návrhové komise pan Kovář.

HLASOVÁNÍ (14/0/1) SCHVÁLENO

9. Závěr
Provedl starosta obce pan Robert Klesner.

Zapsala: Eva Grunská



USNESENÍ
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  OBCE

KONANÉHO DNE 01.11.2006

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Husinec:
1. schvaluje
zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce

2. konstatuje
a) že všichni přítomní členové ZO složili zákonem předepsaný slib

3. stanovuje
a) podle § 84 odst. 2 písm.1) zákona č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - 5 člennou 
radu obce

4. určuje
a) podle § 84 odst.2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- funkci pro 1 uvolněného člena zastupitelstva

5. volí
a) podle § 84 odst.2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- uvolněného starostu obce ROBERTA  KLESNERA 
- neuvolněného  místostarostu obce VLASTU  KALINOVOU
- další členy rady obce VÁCLAVA  PAUCHA

JOSEFA  FRNKU
MARII  NEUŽILOVOU

6. ukládá
a) podle § 117 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
- zřídit do 31.12.2006 finanční výbor a kontrolní výbor a zvolit jejich předsedy a další členy
b) podle § 102 odst.2 písm. h), zákona č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů radě 
obce:
- zřídit podle potřeby komise a jmenovat jejich předsedy a členy


