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Zápis č.1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunžak, konaného dne 10.11.2010
v 17.oo hodin na Obecním úřadu v Kunžaku.
Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal
Robert, Rozporka Luboš, Pala Jiří, , Ing. Petr Popela, Mgr. Krafková Eva, Ing. Moučka Petr
Omluven: MVDr. Vít Němec
Přítomná veřejnost: dle prezenční listiny
Před zahájením dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunžak se pan Jaroslav
Čapek dotázal, zda má někdo výhrady k tomu, že jako stávající starosta a nejstarší člen nově
zvoleného zastupitelstva bude do doby zvolení nového starosty řídit toto zasedání.
Žádné výhrady nebyly.
Poté zahájil ustavující zasedání zastupitelstva obce Kunžak. Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění konalo do 15ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 29.10.2010 v 16.oo hodin, žádný
návrh nebyl podán. Informace o místě a době konání ustavujícího zastupitelstva podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kunžak zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 1.11.2010 do 10.11.2010. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva Kunžak určil Ing. Petra
Moučku a Mgr. Evu Krafkovou.
Zapisovatelkou určil paní Marii Matouškovou
Pan Čapek vyzval ověřovatele a zapisovatelku, aby provedli kontrolu osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce Kunžak u přítomných členů zastupitelstva a zjistili, zda
některý z nich neprohlásil, že se vzdává mandátu.
Paní Matoušková konstatovala, že všichni přítomní zastupitelé předložili Osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce Kunžak a nikdo z nich neprohlásil, že se vzdává mandátu.
Do zastupitelstva obce Kunžak byli zvoleni:
Alena Brunnerová, Valtínov
- SDH Valtínov
Jaroslav Čapek, Kunžak
- SNK Tělovýchova a sport
Robert Kálal, Valtínov
- KDU – ČSL
Mgr. Eva Krafková, Kunžak
- SNK Tělovýchova a sport
Josef Kudrna, Kunžak
- SNK Živnostníci
Ing. Petr Moučka, Mosty - SNK Mosty
MVDr. Vít Němec, Valtínov
- SNK „Zdravý rozum“
Pala Jiří, kunžak
- ČSSD
Ing. Petr Popela, Kunžak - SNK Tělovýchova a sport
Luboš Rozporka, Kunžak - KSČM
Drahoslava Vobrová, Kunžak
- SNK Živnostníci
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Následovalo složení slibu člena zastupitelstva obce. Pan Čapek nahlas přečetl znění
slibu.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“.
Každý přítomný člen zastupitelstva pronesl slovo „slibuji“ a podpisem listiny
s textem slibu složení slibu potvrdil.Listina s textem slibu s podpisy zastupitelů je nedílnou
součástí zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Nepřítomný omluvený zastupitel MVDr. Vít Němec složí slib zastupitele na
nejbližším jednání zastupitelstva obce Kunžak.
Poté pan Čapek přečet návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Kunžak by se mělo řídit tímto programem:
1. Jednací řád zastupitelstva
2. Určení způsobu volby uvolněného starosty,
neuvolněného místostarosty a předsedů a členů
výborů
3. Volba uvolněného starosty a neuvolněného
místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
5. Různé
- stanovení termínů jednání zastupitelstev
6. Diskuze
7. Závěr
Pan Čapek se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky nebo doplnění
k navrhovanému programu?
Žádné návrhy ani doplnění programu nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak navržený program schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 1:
Pan Čapek se otázal, zda má někdo připomínky k dosavadnímu jednacímu řádu zastupitelstva
obce, se kterým se všichni měli možnost seznámit.
Žádné připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, že se zasedání zastupitelstva obce Kunžak budou
řídit dosavadním jednacím řádem zastupitelstva obce Kunžak.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
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K bodu 2:
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů dne 25.10.2010 bylo všemi 11
přítomnými zastupiteli navrženo, aby volba uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty,
předsedů a členů výborů byla provedena veřejným hlasováním.
Pan Čapek se tázal, zda má někdo jiný návrh?
Jiné návrhy nebyly.
Pan Čapek dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby volba uvolněného starosty, neuvolněného
místostarosty, předsedů a členů výborů byla provedna veřejným hlasováním.
Pro:10
Proti:0
Zdržel se hlasování: 0
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby volba uvolněného starosty, neuvolněného
místostarosty, předsedů a členů výborů byla provedena veřejným hlasováním.
K bodu 3:
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů dne 25.10. 2010 byl SNK Tělovýchova a
sport, SNK Živnostníci, SDH Valtínov, KDU – ČSL a KSČM navržen jako kandidát na
funkci uvolněného starosty obce Kunžak pan Jaroslav Čapek (SNK Tělovýchova a sport)
SNK „Zdravý rozum“ navrhlo jako kandidáta na funkci uvolněného starosty obce Kunžak
paní Drahoslavu Vobrovou.
SNK Mosty a ČSSD neměli žádný návrh.
Paní Drahoslava Vobrová dne 26.10.2010 písemně kandidaturu na funkci uvolněného starosty
obce Kunžak odmítla. Jaroslav Čapek kandidaturu na funkci uvolněného starosty obce
Kunžak přijímá.
Pan Čapek se dotázal, zda jsou ještě jiné návrhy na kandidáty na funkci uvolněného starosty
obce Kunžak.
Jiné návrhy nebyly.
Poté dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby uvolněným starostou obce Kunžak byl pan Jaroslav
Čapek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se hlasování:
Jaroslav Čapek
Ing. Petr Moučka
Uvolněným starostou obce Kunžak byl zvolen Jaroslav Čapek.
Nově zvolený starosta poděkoval za důvěru a vyjádřil přesvědčení, že se ve spolupráci se
všemi členy zastupitelstva podaří udělat maximum pro rozvoj obce.
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů dne 25.10. 2010 byla SNK Tělovýchova a
sport, SNK Živnostníci, SDH Valtínov, KDU – ČSL a KSČM navržena jako kandidátka na
funkci neuvolněné místostarostky obce Kunžak paní Drahoslava Vobrová (SNK Živnostníci).
SNK Mosty, SNK Zdravý rozum a ČSSD neměli žádný návrh.
Paní Drahoslava Vobrová kandidaturu na funkci neuvolněné místostarostky obce Kunžak
přijímá.
Starosta se dotázal, zda jsou ještě jiné návrhy na kandidáta na funkci neuvolněného
místostarosty obce Kunžak.
Jiné návrhy nebyly.
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby neuvolněnou místostarostkou obce Kunžak byla
paní Drahoslava Vobrová.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se hlasování:
Drahoslava Vobrová
Neuvolněnou místostarostkou obce Kunžak byla zvolena Drahoslava Vobrová.
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K bodu 4:
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích(obecní zřízení) zřizuje zastupitelstvo obce
vždy finanční a kontrolní výbor a volí jejich předsedy a členy.
Počet členů je vždy lichý, nejméně tříčlenný. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva
obce.
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů dne 25.10.2010 došlo ke shodě na
zřízení pětičlenných výborů .
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh?
Jiné návrhy nebyly.
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby kontrolní a finanční výbor Obce Kunžak byl
pětičlenný:
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje pětičlenné výbory kontrolní a finanční.
Jako kandidát na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Ing. Petr Popela (SNK
Tělovýchova a sport)
Ing. Petr Popela kandidaturu přijímá
Za členy finančního výboru byli navrženi: Pala Jiří(ČSSD), MVDr. Němec Vít (SNK Zdravý
rozum), Zdeněk Pudil, Dvořák Jiří
MVDr. Vít Němec dnes na Obecní úřad doručil doplňující návrh SNK „Zdravý rozum“ na
kandidáty do finančního výboru. MVDr. Vít Němec se vzdává kandidatury za člena
finančního výboru s tím, že má zájem pracovat v komisi školské a kulturní. SNK „Zdravý
rozum“ místo něj navrhuje do finančního výboru Janu Procházkovou, Valtínov.
Starosta se tázal, zda má někdo ještě jiný návrh?
Jiné návrhy nebyly
Na členy finančního výboru jsou tedy navrženi:
Pala Jiří(ČSSD), Jana Procházková , Zdeněk Pudil, Dvořák Jiří
Všichni navržení kandidáti kandidaturu přijali.
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro,aby předsedou finančního výboru byl pan Ing. Petr
Popela.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se hlasování:
Ing. Petr Popela
Předsedou finančního výboru obce Kunžak byl zvolen Ing. Petr Popela .
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby členy finančního výboru obce Kunžak byli:
Pala Jiří,Procházková Jana, Zdeněk Pudil, Dvořák Jiří
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se hlasování:
Pala Jiří
Členy finančního výboru obce Kunžak byli zvoleni:
Pala Jiří, Procházková Jana, Zdeněk Pudil, Dvořák Jiří
Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen Josef Kudrna (SNK Živnostníci).
Josef Kudrna kandidaturu přijímá.
Za členy kontrolního výboru byli navrženi: Ing. Winkler Karel, Luboš Rozporka (KSČM),
Petr Král a Ing. Petr Moučka(SNK Mosty)
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SNK „Zdravý rozum“ dnes doručeným návrhem doplňuje původní návrh kandidátů do
kontrolního výboru o Pavla Doležala, Valtínov a to na funkci předsedy, případně člena
Starosta znovu upozornil, že předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce.Na čtyři
místa v kontrolním výboru je tedy navrženo 5 kandidátů a to:
Ing. Winkler Karel, Luboš Rozporka (KSČM), Petr Král a Ing. Petr Moučka(SNK Mosty),
Pavel Doležal
Pan Pavel Doležal předložil zmatečně sepsaný souhlas se svou kandidaturou.
Na dnešním jednání není přítomen. Starosta se dotázal přítomné veřejnosti z Valtínova, zda je
možné pana Doležala kontaktovat, aby přišel ještě na jednání podepsat řádný souhlas
s kandidaturou. Paní Doležalová sdělila, že na syna nemá telefonní číslo.
Zastupitelstvo tedy konstatovalo, že předložené písemné vyjádření pana Pavla Doležala není
možné považovat za souhlas s kandidaturou na člena kontrolního výboru.
Ostatní navržení kandidáti kandidaturu přijali.
Starosta se dotázal, zda má někdo ještě jiný návrh?
Jiné návrhy nebyly.
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby předsedou kontrolního výboru byl pan Josef
Kudrna
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se hlasování:
Josef Kudrna
Předsedou kontrolního výboru obce Kunžak byl zvolen Josef Kudrna
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby členy kontrolního výboru obce Kunžak byli:
Ing. Winkler Karel, Luboš Rozporka, Petr Král a Ing. Petr Moučka
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se hlasování:
Luboš Rozporka
Ing. Petr Moučka
Členy kontrolního výboru obce Kunžak byli zvoleni:
Ing. Winkler Karel, Luboš Rozporka, Petr Král a Ing. Petr Moučka
K bodu 5: Různé
a) Stanovení termínů jednání zastupitelstva obce Kunžak
Zastupitelstvo obce Kunžak stanovuje tyto termíny jednání zastupitelstva obce:
25.11 a 16.12.2010
Hlasování: jednohlasně
b) starosta informoval zastupitelstvo, že po přehodnocení 5. výzvy ROP Jihozápad byla
Obci Kunžak potvrzena dotace na rekonstrukci a modernizaci místních komunikací
ve výši 19 379 991,35 Kč
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
c) Starosta informoval zastupitelstvo, že SNK Zdravý rozum Valtínov spolu s návrhem
na obsazení výborů a komisí oznámilo, že jejich volební uskupení odchází do slušné a
konstruktivní opozice z důvodu, že jim nebyla nabídnuta žádná koaliční spolupráce
s tím,že se chtějí podílet na řešení všech úkolů, které bude nastupující zastupitelstvo
řešit a být nápomocni při řízení obce.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Jiných připomínek ani námětů nebylo.
Starosta ukončil zasedání v 17.40 hodin
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U s n e s e n í č. 1/2010
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kunžak dne 10.11.2010
Zastupitelstvo obce:
Souhlasí:
- s tím, aby se jednání zastupitelstva obce Kunžak řídila dosavadním Jednacím řádem
zastupitelstva obce Kunžak
- s tím, aby volba uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty, předsedů a členů
výborů byla provedena veřejným hlasováním.
V o l í:
- starostou obce Kunžak – Jaroslava Čapka
- místostarostkou obce – Drahoslavu Vobrovou
Z ř i z u j e : pětičlenný kontrolní výbor
pětičlenný finanční výbor
V o l í:
- předsedou finančního výboru – Ing. Petra Popelu
- předsedou kontrolního výboru – Josefa Kudrnu
- členy finančního výboru - Pala Jiří, Procházková Jana, Zdeněk Pudil, Dvořák Jiří
- členy kontrolního výboru - Ing. Winkler Karel, Luboš Rozporka, Petr Král a Ing. Petr
Moučka
Stanovuje:
- tyto termíny jednání zastupitelstva obce Kunžak: 25.11 a 16.12.2010
Bere na vědomí:
- informaci starosty o tom, že byla Obci Kunžak potvrzena dotace na rekonstrukci a
modernizaci místních komunikací ve výši 19 379 991,35 Kč z ROP Jihozápad
- informaci o tom,že SNK Zdravý rozum Valtínov spolu s návrhem na obsazení výborů a
komisí oznámilo, že jejich volební uskupení odchází do slušné a konstruktivní opozice
z důvodu, že jim nebyla nabídnuta žádná koaliční spolupráce s tím,že se chtějí podílet na
řešení všech úkolů, které bude nastupující zastupitelstvo řešit a být nápomocni při řízení obce.
Ověřovatelé:
Ing. Petr Moučka

Mgr. Eva Krafková

Jaroslav Čapek
starosta obce

Schůze skončila v 17.40
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Zapsala: Matoušková

