
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne 12.11.2010 v 

19 00 

 

Zasedání zastupitelstva obce Frymburk bylo zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce p. 
Staňkem a konstatoval z presenční listiny (příloha č.1) 7 přítomných členů z.. Před zahájením 
zasedání bylo členům nově zvoleného zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle §53 zákona 491/01 sb. o volbách do zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo je usnášení schopné.  
 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem 
§91 odst. 1.7. č 128/2010 sb. o obcích v platném znění konalo do 15 dnů. Zvolení členové 
zastupitelstva složili na vyzvání předsedajícího slib (příloha č.2), žádný člen zastupitelstva 
neodmítl složení slibu, ani nesložil slib s výhradou.  
 
 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Turka Pavla a Šímu Davida a zapisovatelem p. 
Zdeňku Turkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádření přítomným občanům.  
 
Návrh usnesení :  
Zastupitelstvo obce Frymburk určuje ověřovatele zápisu Turka Pavla a Šímu Davida a 
zapisovatelem Zdeňku Turkovou.  
 
Výsledek hlasování : 
pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č.1 bylo schváleno.  
 
 
2. Schválení programu 

 
Předesedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zvěřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu 
 
Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Frymburk schvaluje následující program ustavujícího zasedání :  
 
1. volba starosty a místostarosty 
 -určení počtu místostarostů  
 -určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  

   uvolnění  dle §71.2. o obci 
 -určení způsobu volby starosty a místostarosty 
 -volba starosty 



 -volba místostarosty 
 
2. zřízení finančního a kontrolního výboru  
 -určení počtu členů finačního a kontrolního výboru  
 -volba předsedy finančního výboru  
 -volba předsedy kontrolního výboru  
 -volba členů finančního výboru  
 -volba členů kontrolního výboru  
 
3.diskuse 
 
 
ad 1.  Volba starosty a místostarosty 
 
- Určení počtu místostarostů  

 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze 1 místostarostu. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.  
 
Návrh usnesení :  
 
Zastupitelstvo obce Frymburk schválilo zvolení jednoho místostarosty.  
výsledek hlasování : 
 
pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č.2 bylo schváleno.  
 
 
 
- Určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  
 

Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná 
funkce, žádný z členů zastupitelstva není navržen pro výkon funkce jako uvolněný. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům a přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.  
 
Návrh usnesení :  
 
Zastupitelstvo obce Frymburk určuje, že výkon funkce starosty a místostarosty bude 
vykonáván jako neuvolněný.  
 
Výsledek hlasování : 
 
pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno.  
 
 



 

- Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejným hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  
 
Návrh usnesení :  
 
Zastupitelstvo obce Frymburk schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím. 
 
Výsledek hlasování : 
 
pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
 
 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení případně 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořádí, v jakém byly navrženi, při čemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  
 
 
 
- Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty.  

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy :  
 
člen zastupitelstva Turek Pavel navrhl zvolit do funkce starosty pana Václava Staňka. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Frymburk volí starostu Václava Staňka.  
 
výsledek hlasování :  
 
pro 6, proti 0, zdrželi se 1 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 



- Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty. Byly 
podány následující návrhy :  
 
člen zastupitelstva Pavel Turek navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Šímu Davida. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Frymburk volí místostarostu Davida Šímu 
 
výsledek hlasování :  
 
pro 6, proti 0, zdrželi se 1 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 

 

ad2. Zřízení finančního a kontrolního výboru  

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, při čemž každý z 
nich bude mít 3 členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Frymburk zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.  
 
Výsledek hlasování  
 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 
 
 
- Volba předsedy finančního výboru. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předseday finačního 
výboru. Byly podány následující návrhy :  
 
Člen zastupitelstva Václav Staněk navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Pavla 
Turka st.. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení : 
 



Zastupitelstvo obce Frymburk volí předsedu finačního výboru Pavla Turka st..  
 
pro 6, proti 0, zdrželi se 1 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
 
- Volba předsedy kontrolního výboru. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy :  
 
Člen zastupitelstva Pavel Turek navrhl zvolit do funkce předsedy kotrolního výboru 
Vladimíra Jánu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
 
Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Frymburk volí předsedu kontrolního výboru p. Vladimíra Jánu. 
 
pro 6, proti 0, zdrželi se 1 
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
 
 
- Volba členů finančního a kontrolního výboru. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kontrolního a finačního 
výboru. Byly podány následující návrhy :  
 
Člen zastupitelstva Pavel Turek navrhl zvolit členem finančního výboru pana Turka Václava a 
p. Ing. Jaroslavu Stružinskou Frymburk č. 13. 
 
Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Frymburk volí členy finančního výboru. 
 
pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 
 
Byly podány následující návrhy :  
 
Člen zastupitelstva Pavel Turek navrhl zvolit členem kontrolního výboru  
pana Turka ml., Frymburk č. 64 
a pana Josefa Šímu Frymburk č.11.  
 



Návrh usnesení : 
 
Zastupitelstvo obce Frymburk volí členy kontrolního výboru. 
 
pro 7, proti 0, zdrželi se 0 
 
Usnesení č.11 bylo schváleno.  
 
 
 

ad3. Diskuse 

 
1. Do diskuse se přihlásil p. Josef Jiřík a vznesl dotaz, proč bylo na kandidátní listině do voleb 
zastupitelstva obce zapsáno 7 kandidátů. Starosta obce Václav Staněk odpověděl panu 
Jiříkovi, že volby nebyly napadeny a probíhaly v souladu se zákonem o volbách do 
zastupitelstva obce, s tím, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyla podána žádná další 
kandidátka ani se nikdo z občanů obce nepříhlásil pro zápis do kandidátní listiny mimo 
zapsané občany. 
 
2. p. Václav Staněk poděkoval odstupujícím členům zastupitelstva panu Václavu Turkovi a 
panu Václavu Kadaněmu, za jejich dlouhou a příkladnou činnost v zastupitelstvu obce 
Frymburk. 
 
Dále poděkoval členům hasičského sboru obce za jejich obětavost a práci v obci a Davidu 
Šímovi za údržbu zeleně v obci. Dále poděkoval všem občanům obce za jejich práci a činnost 
v obci. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21 hod.   
 
 
 
 
přílohy zápisu: 
 
č.1 presenční listina 
č.2 listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce  
č.3 zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst.1. zákona o obcích 
 
Zápis byl vyhotovem dne 12.11.2010 
 
Zapisovatel Turková Zdeňka 
Ověřovatelé :  Pavel Turek dne 12.11.2010 
  David Šíma dne 12.11.2010 
  starosta : Václav Staněk dne 12.11.2010  


