
OBEC ROZDROJOVICE 
 

 
Zápis 

 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konaného dne 31.10.2018 v 18:00 
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 
 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová, Věra 
Svídová, Oldřich Pokorný, Milan Šťastný, Karel Taft 
 
Ověřovatelé: Stanislav Slouka, Věra Svídová 
 
Program:    
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu 

3) Složení slibu členů zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona o obcích 

4) Schválení programu jednání 

5) Volba starosty, místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) stanovení způsobu volby (aklamace – veřejné hlasování) 

c) volby starosty 

d) volba místostarosty 

6) Ustavení výborů zastupitelstva, vč. členů  

a) výbor      kontrolní   

návrh – Ing. Milan Šťastný, Ing. Oldřich Pokorný, RNDr. Hana Antonínová CSc. 

b) výbor finanční 

návrh – Věra Svídová, Ing. Kristýna Havířová, Mgr. Hana Puklová 

c) výbor pro vnitřní záležitosti obce, lesy, ekologii a pořádek 

návrh – Stanislav Slouka 

d) výbor pro výstavbu 

návrh – Jan Machát 

e) výbor sociální a kulturní 

návrh -Věra Svrčinová 

f) výbor pro rozvoj obce a dopravu 

návrh – RNDr. Karel Taft MBA 

g) Různé 

h) Závěr 



K bodu 1 a 2 

 
Ustavující zasedání obce zahájil starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana 
Stanislava Slouky a paní Věru Svídovou. 
 
 
K bodu 3 
 
Starosta přečetl slib zastupitele obce dle § 69 odst. 2 zákona o obcích, poté požádal zastupitele 
o složení slibu a jeho potvrzení podpisem. 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení program jednání. 
 

Usnesení č.1: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zastupitelstva. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
K bodu 5 
 

a) Starosta navrhl ZO počet místostarostů na volební období 2018-2022 na jednoho 
místostarosty obce. 

 
Usnesení č.2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet místostarostů na období 2018-2022 na jednoho 
místostarosty obce. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

b) Starosta navrhl ZO způsob volby aklamací (veřejné hlasování) 
 
Usnesení č.3: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby aklamací. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 
 
 



c) Starosta obce ZO navrhl na pozici starosty na období 2018-2022 sebe, jmenovitě Ing. 
Daniel Stráský. 

 
Usnesení č.4: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici starosty obce na období 2018-2022 pana Ing. Daniela 
Stráského. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti: 0                     zdržel se: 0 
 

 

d) Starosta navrhl ZO na pozici místostarosty obce pana Ing. Martina Kružíka 
 
Usnesení č.5: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici místostarosty obce pana Ing. Martina Kružíka 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   6                   proti: 0                     zdržel se: 3 
 
 
K bodu 6 
 

a) Starosta navrhl ZO předsedu kontrolního výboru pana Ing. Milana Šťastného a členy 
kontrolní komise pana Ing. Oldřicha Pokorného a paní RNDr. Hanu Antonínovou 
CSc. 

 
Usnesení č.6: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici předsedy kontrolního výboru pana Ing. Milana 
Šťastného a členy kontrolní komise pana Ing. Oldřicha Pokorného a paní RNDr. Hanu 
Antonínovou CSc. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti: 0                     zdržel se: 2 
 
 

b) Starosta navrhl ZO předsedu finančního výboru paní Věru Svídovou a členy finanční 
komise paní Ing. Kristýnu Havířovou a paní Mgr. Hanu Puklovou. 

 
Usnesení č.7: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici předsedy finančního výboru paní Věru Svídovou a 
členy finanční komise paní Ing. Kristýnu Havířovou a paní Mgr. Hanu Puklovou. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

 



c) Starosta navrhl ZO předsedu výboru pro vnitřní záležitosti obce, lesy, ekologii a 
pořádek pana Stanislava Slouky. 

 
Usnesení č.8: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici předsedy výboru pro vnitřní záležitosti obce, lesy, 
ekologii a pořádek pana Stanislava Slouky. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 

d) Starosta navrhl ZO předsedu výboru stavebního pana Jana Macháta. 
 
Usnesení č.9: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici předsedy výboru stavebního pana Jana Macháta. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

e) Starosta navrhl ZO předsedu výboru sociální a kulturní paní Věru Svrčinovou. 
 
Usnesení č.10: 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici předsedy výboru sociální a kulturní paní Věru 
Svrčinovou. 
 
Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 
 

f) Starosta navrhl ZO předsedu výboru pro rozvoj obce a dopravu pana RNDr. Karla 
Tafta MBA. 

 
Usnesení č.11: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje na pozici předsedy výboru pro rozvoj obce a dopravu pana 
RNDr. Karla Tafta MBA. 
 

Výsledek hlasování: schváleno 
Počet hlasů: pro   8                   proti: 0                     zdržel se: 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Slouka               ………………………. 
                                  
                                 Věra Svídová          ……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:00 hod. 

 
Zapsal:        Martin Kružík               ………………………. 
 

 


