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ZAPIS
Z USTAVUJICIHO ZASEDANI ZASTUPITELSTVA
OBCE, STEPAI{OuCE KOI{ANEHO DNE 17.10.2022
V ZASEDACÍ UÍSTXOSTI OBECNÍHO ÚŘeOU
VVaf

Zasedání zastupitelstva bylo svoláno ve smyslu zékona o obcích č. 128/2000 Sb.
Zastupitelé i občanébyli ve stanoveném termínu informováni o jeho konaní.

Program zasedání:
1. Zahájeni
2. Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Schválení programu jednaniZO
4. Určenízpůsobu volby staros§ a místostarosty
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízent l}boru - ťrnančníhoýboru, kontrolniho výboru, qýboru pro sociální
záležitosti a kultrrru, určenípočtu členůqiboru
8. Volba předsedy finančníhovýboru
9. Volba předsedy kontrolního výboru
10. Volba předsedy qýboru pro sociální záležitostí a kulturu
lt. Závěr

1.

Zahájení

Ustavující zasedžníZastupitelstva obce Štěpánovic bylo zahájeno v 19:15 hodin
dosavadním starostou obce Ing. Vladislavem Ludvíkem (dále jako předsedající), kteqi
přivítal všechny přítomné.
Píed zahqerum zasedění zastupitelstva bylo členůmzastupitelstva obce předsedajícím
zkontrolovráno osvědčení o zvolení členem zastupitelswa. Přitomno bylo všech 9
zvolených za§tupitelů (příloha 1 Prezenčnílistina).
Složeníslibu členy zastupitelstva:
Složeníslibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovaný zákonem o obcích a
jmenovitě wzval přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova
,,slibuji" a podpisem na připravovaném archu (příloha 2 Listina prokazující složení
slibu). Všichni zvolení zastupitelé slib složili a stwdili §vým podpisem. Žaany aen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s qýhradou.
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2.

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli byli navrženi Ing. Michal Pans§ý a Ing. Vladislav Vaněk, zapisovatelem
Ing. Radka Prokešová, Ph.D.
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěprinovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Michala Panského a
Ing. Vladislava Vaňka a zapisovatelem Ing. Radku Prokešovou, Ph.D.
Výsledek hlasování: Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení é. 1ll0l22 bylo schváleno.

3.

§chválení programu jednání ZO
Předsedaj ícíseznámil zastupitele s náwhem programu ustar,uj ícíhozastupitelstva.
K programu jednání nebyly dodatečné návrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěpanovice schvaluje navržený progťam ustaluj ícíhozasedání.
Výsledek hlasování: Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. 2l10l22 bylo schváleno.

4.

Určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající nawhnul, že nestarroví-li zastupitelstvo jinak, bude probíhat volba
staros§ a místostarosty veřejným hlasoviáním.
Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěpánovice schvaluje způsob volby veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: §chváleno všemi přítomnými.
Usnesení č.aŇnz bylo schváleno.

5. Volba starosty
Za sdruženínezávislých kandidátů,,PRO BUDOUCNOST OBCE ŠrĚpÁNoVICE"
navrhl Stanislav Jelínek, aby starostou byi zvolen pan Ing. Vladislav Ludvík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěpanovice volí starostou Obce Štěpanovice pana Ing. Vladislava
Ludvíka.
Výsledek hlasování: Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení é. 4l10l22bylo schváleno.
Po zvolení převzalřizeni zasedání zastupitelstva obce Ing. Vladislav Ludvík již jako
starosta obce.
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Volba místostarosty

Starosta obce podal návrh, aby místostarostkou byla zvolena paní Ing. Radka

Prokešová Ph.D.
Náwh usne§ení:
Zurrupiiótrtvo obce Štěpanovice volí místostarostkou Obce Štěpanovice paní Ing.
Radku Prokešovou, Ph.D,
Výsledek hlasování: Pro 7 přítomnýcho zdrželi se 2 (Ing, Vladislav Vaněk, Ing.
Lucie Tichá, Ph.D.)
Usnesení č. Slt0l22 bylo schváleno.

7. Zíizenívýborů-

íinančníhovýboruo kontrolního výboru, výboru pro sociální
zátežitosti a kulturu, určenípočtu členůobou výborů
Starosta obce Štěpanovice navrhuje ňíďitfinančnívýbor, kontrolní výbor a qýbor pro
sociální záežitosti a kulturu.
Výbory budou tříčlenné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěpánovice zfianje finančnívýbor, kontrolní qibor a výbor pro
sociální záležttosti a kulturu,
Výbory budou říčlenné.
Výsledek hlasování: Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. 6l10l22bylo schváleno.

8.

Volba předsedy íinančníhovýboru.

Starosta podal náwh, aby předsedou finančníhoqiboru by1 zvolen pan Stanislav

Jelínek.
Náwh usnesení:
Předsedou finančníhov}boru bude pan StanislaÝ Jelínek.
Výsledek hlasování: Schváleno 8 přítomnými, 1 se zdňel (Stanislav Jelínek)
Usnesení ě. 7 t10l22 bylo schváleno.

9.

Volba předsedy kontrolního výboru.

Starosta podal návrh, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Ing.

Vladislav

Vaněk.
Návrh usnesení:
Předsedou kontrolního qýboru bude pan Ing. Vladislav Vaněk.
Výsledek hlasováníl Schváleno 8 přítomnýmin 1 se zdňel ( Ing. Vladislav Vaněk)
Usnesení é. 8l10l22 bylo schváleno.
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10. Volba předsedy výboru pro sociáInízáležitosti a kulturu.
Starosta podal náwh, aby předsedkyní l}boru pro socirální zaležitosti a kulturu byla
zvolena paní Mgr. Irena Kalná.

Náwh usnesení:
Předsedou výboru pro sociální záležitosti a kulturu bude paní Mgr. Irena Kalná.
Výsledek hlasování: §chváleno 8 přítomnými, 1 se zdržel ( Mgr. Irena Kalná)
Usnesení é. 9 ll0l22 bylo, schváleno.

ll.

Závér

Závét ustavujícího zasedání provedl starosta obce Ing. Vladislav Ludvík.
Poděkoval jménem zastupitelstva za důvěru, slíbil, že budou všichni pracovat ze všech
většiny
sil a schopností a vyjádřil naději, že se tak bude dít zaíčí
občanůobce,

Starosta:

Ing. Vladislav

Ludvík

Ověřovatelé: Ing. Michal Pans§i

Ing. Vladislav Vaněk

Zapsala:

Ing. Radka Prokešová, Ph.D.

Ve Štepanovicíchdne 17. I0.2022

