Zápis z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce
Strašice ze dne 1.11.2018
Místo konání:
Účast:
Doba konání:

Velký sál Společenského domu ve Strašicích
15 členů zastupitelstva obce
18:00 – 19:30 hod.

1) Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Strašice, svolané podle § 91, odstavce 1, zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zahájil starosta Jiří Hahner. Na zasedání přivítal všechny
přítomné nové členy zastupitelstva, zvolené ve volbách dne 5.10. a 6.10.2018 a přítomné občany.
Jednání bylo zahájeno státní hymnou České republiky.

2) Složení slibu zastupitelů
Předsedající požádal nové zastupitele o složení slibu. Jiří Hahner přednesl znění slibu. Všichni
členové zastupitelstva složili slib bez výhrad a složení slibu potvrdili svým podpisem.
Zastupitelstvo je schopno jednat a přijímat usnesení.
Pořízením zápisu pověřil Mgr. Tomáše Svobodu Věru Šnaiberkovou.

3) Schválení orgánů jednání
a) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Josefa Štycha a Josefa Kotnauera.
Jelikož nebyl podán jiný návrh, zahájil starosta hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Josef Štych, Josef Kotnauer.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
b) Předsedající navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Weber, Miroslav Praum, Mgr.
Pavla Hrazdilová.
Jiný návrh nebyl podán a starosta zahájil hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Martin Weber, Miroslav
Praum, Mgr. Pavla Hrazdilová.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) Předsedající navrhl volební komisi ve složení: Mgr. Jan Sovadina, Ing. Václav Mezek, Ing.
Miloš Fetter.
Jiný návrh nebyl podán a starosta zahájil hlasování:
Zastupitelstvo obce schvaluje volební komisi ve složení: Mgr. Jan Sovadina, Ing. Václav
Mezek, Ing. Miloš Fetter.
1

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Schválení programu jednání:
Starosta přečetl program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:
1. Zahájení
2. Složení slibu zastupitelů
3. Schválení orgánu jednání
a) určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
b) schválení návrhové komise
c) schválení volební komise
4. Schválení programu jednání
5. Projednání Jednacího a Volebního řádu ustavujícího zastupitelstva
6. Volba nových orgánů obce
a) určení počtu místostarostů
b) volba starosty
c) volba místostarosty
d) volba členů rady
e) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 84, odst. 2, písm. k), zák. o obcích)
7. Diskuse
8. Závěr
J. Hahner – otevřel rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil, nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ustavujícího zastupitelstva.
Pro: 15
proti: 0
Zdržel se: 0

5) Projednání Jednacího a Volebního řádu zastupitelstva
Předsedající sdělil, že jednací i volební řád ustavujícího zastupitelstva byly již v minulosti
projednány a schváleny, tudíž není třeba je opět schvalovat. Předsedající seznámil přítomné
s volebním řádem, který stanovuje způsob volby, nominací jednotlivých kandidátů, atd. Volba
bude tajná. Otevřel rozpravu, v které nikdo nevystoupil, a tak nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo bere na vědomí Volební a Jednací řád ustavujícího zastupitelstva.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0

6) Volba nových orgánů obce
a) určení počtu místostarostů – starosta navrhl, aby Obec Strašice měla jednoho místostarostu
tak, jak tomu bylo doposud.
Žádný další návrh nebyl podán. Starosta zahájil hlasování.
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Zastupitelstvo obce schvaluje počet místostarostů – Obec Strašice bude mít jednoho
místostarostu.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
b) volba starosty – předsedající vyzval volební komisi, aby se odebrala k volebnímu stolu.
Předseda volební komise Ing. Fetter vyzval k nominaci jednotlivých kandidátu na funkci starosty.
M. Praum – za volební stranu ODS navrhujeme s ohledem na výsledek voleb v roce 2018 na
funkci starosty pana Jiřího Hahnera.
J. Hahner – nominaci přijal.
Nikdo jiný návrh nepředložil.
Předseda volební komise Ing. Fetter zahájil volbu starosty a požádal zastupitele o tajné hlasování.
Po sečtení hlasů Ing. Fetter oznámil výsledek volby: odevzdáno 15 hlasovacích lístků z toho
bylo 15 platných.
Jiří Hahner – 15 hlasů.
Starostou byl v 1. kole zvolen Jiří Hahner.
c) volba místostarosty – starosta vyzval k nominaci jednotlivých kandidátů.
M. Praum – za volební stranu ODS navrhujeme s ohledem na výsledek voleb v roce 2018 na
funkci místostarosty pana Mgr. Martina Straku.
Mgr. Straka – nominaci přijal.
Žádná další nominace nebyla předložena.
Předseda volební komise zahájil volbu místostarosty, požádal zastupitele o tajné hlasování.
Po sečtení hlasů oznámil předseda výsledek volby: odevzdáno 15 hlasovacích lístků z toho
12 platných.
Mgr. Martin Straka – 12 hlasů.
Místostarostou byl v 1. kole zvolen Mgr. Martin Straka.
d) volba rady obce – předseda volební komise požádal o nominace na členy rady obce.
M. Praum – za volební stranu ODS navrhujeme s ohledem na výsledek voleb v roce 2018 na
funkci členů rady obce Mgr. Pavlu Hrazdilovou, Mgr. Jiřího Kantora a pana Tomáše Kunce.
Všichni navržení kandidáti nominaci přijali.
Žádná další nominace nebyla předložena.
Předseda volební komise zahájil volbu členů rady obce, požádal zastupitele o tajné hlasování.
Po sečtení hlasů oznámil předseda výsledek volby: odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z toho
15 platných.
Mgr. Pavla Hrazdilová – 12 hlasů
Mgr. Jiří Kantor – 15 hlasů
Tomáš Kunc – 14 hlasů
Členy rady obce byli zvoleni v 1. kole Mgr. Pavla Hrazdilová, Mgr. Jiří Kantor, Tomáš
Kunc.
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e) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 84 zák., o obcích)
Starosta přednesl návrh, aby uvolněnou funkcí byla funkce starosty, ostatní funkce budou
neuvolněné.
Žádný jiný návrh nebyl předložen. Starosta dal hlasovat o jeho návrhu.
Zastupitelstvo obce schvaluje organizační opatření v tomto znění: ZO určuje, že uvolněnou
funkcí v obci Strašice bude ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000
sb., o obcích v platném znění, funkce starosty. Ostatní funkce budou neuvolněné.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0

7) Diskuse
Mgr. Kantor – Nejprve poděkoval všem voličům, kteří se zúčastnili voleb a hlavě těm, kteří dali
hlas kandidátům za volební stranu ODS. Popsal jednání po neočekávaném volebním výsledku,
nastínil možnou budoucí spolupráci se všemi subjekty. Zhodnotil volební úspěch jednotlivých
volebních stran. Do budoucna popřál Strašicím, aby udrželi stejný kurz a obec se i nadále
rozvíjela.
J. Kebrlová – poděkovala za stranu Alternativa za všechny obdržené hlasy i všem voličům, kteří
se voleb zúčastnili. Sdělila, že respektují výsledek voleb a budou se těšit na programovou
spolupráci s vítězem voleb, ale i se všemi ostatními zastupiteli.
E. Buchová – poděkovala všem voličům, kteří přišli k volbám a především těm, kteří svým
hlasem podpořili kandidáty ČSSD, díky jejichž hlasům obhájila strana 3 mandáty. Dnešním dnem
uplynulo jedno volební období, kdy jsme byli součástí koalice. Chtěla bych poděkovat za
dosavadní spolupráci v radě obce panu Jiřímu Hahnerovi a Jiřímu Kantorovi. Dále budeme
spolupracovat na úrovni výborů a komisí. Popřála všem zastupitelům v novém volebním období
mnoho úspěchů.
J. Štych – poděkoval všem voličům. Bohužel kandidátku jsme těžko sestavovali a proto byl
volební výsledek takový, jaký byl. Gratuluji vítězi voleb. Jednobarevná rada se mi však nelíbí a
myslím, že by se měl respektovat výsledek voleb. Jsou strany, které měly 20 a 17 procent a asi by
v Radě být mohly. Nikdy jsme si nehráli na politikaření a nemělo by tomu být ani do budoucna.
Programy jsou obdobné. Do budoucna se těším na spolupráci a věřím, že pro Strašice opět něco
společně uděláme.
Mgr. Straka – poděkoval za hlasy voličů, za hlasy pro volební stranu ODS. Poděkoval
zastupitelům, kteří mu dali hlas při volbě místostarosty. Ostatním vzkázal, že bude pracovat i pro
ně. Svoje zvolení bere s pokorou a sdělil, že bude funkci vykonávat zodpovědně a svědomitě.
J. Hahner – poděkoval za projevenou důvěru jak ve volbách do zastupitelstva, tak zde při volbě
starosty. V programech vidí shodu a proto věří, že se bude obec i nadále rozvíjet. Sdělil, že bude i
nadále podporovat kulturní a společenské dění v obci, rovněž partnerskou spolupráci s obcí
Markt Hohenfels, či s jihočeskými Strašicemi. Poděkoval za práci všem zastupitelům,
zaměstnancům obce i členům komisí a výborů. Dále poděkoval jmenovitě všem bývalým
zastupitelům. Nově zvoleným zastupitelům popřál, aby se jim práce dařila. Za dosavadní
spolupráci poděkoval bývalé místostarostce Evě Buchové a předal jí kytici.
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8) Závěr
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby přednesla návrh usnesení, který bude schválen.
M. Praum – přednesl návrh usnesení.
J. Hahner – nechal hlasovat o usnesení jako celku.
Zastupitelstvo schvaluje usnesení ustavujícího zastupitelstva obce.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce p. Hahner poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast na jednání
ustavujícího zastupitelstva obce Strašice. V 19,30 hod. bylo jednání ukončeno.
Zapsal:
Mgr. Tomáš Svoboda dne 6.11.2018
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štych

…………………………………………………………

Josef Kotnauer

………………………………………………………….

Jiří Hahner
Starosta obce Strašice

Mgr. Martin Straka
Místostarosta obce Strašice
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