
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 31.10. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
  Zahájeno:  18,00 hod                                                                      Ukončeno:   18, 50 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza, Dušan  Škandera, Jaroslav Voráč, Jana Sedláková,  
                                Vlasta Kučerová Petr Lokaj, Miroslav Hrstka, Jiří Hrstka, Petr Kraus,   
                                Jaroslav Bezděk, Rostislav Šmehlík  
 
Omluveni zastupitelé:    
 
Návrhová a volební komise:  Vlasta Kučerová, Jana Sedláková, Petr Lokaj, Jiří Hrstka 
Zapisovatel: M. Hrstková 
Ověřovatelé zápisu:  J. Bezděk, J. Voráč 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Složení slibu členů zastupitelstva obce 
 3.   Určení zapisovatele 
 4.   Volba návrhové a volební komise 
 5.   Volba ověřovatelů zápisu 
 6.   Volba starosty obce 
 7.   Volba místostarosty obce 
 8.   Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  
 9.   Diskuse 
10.  Závěr 
 
 
 
Bod 1 
Zasedání zahájil předsedající Jiří Szymsza přivítáním nově zvoleného zastupitelstva a 
přítomných občanů. Dále seznámil s programem, který nechal schválit. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Poté určil předsedající zapisovatelku paní Hrstkovou, navrhl návrhovou a volební komisi a 
ověřovatele zápisu, které také nechal schválit. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Předsedající seznámil s nutností složení slibu nového zastupitelstva obce, kdy přečetl celý text 
slibu a požádal, aby každý zastupitel povstal a slib stvrdil slovem „slibuji“ a podpisem textu. 
Následně pak všech 11 členů zastupitelstva tento úkon provedlo. 
 
Bod 3, 4, 5, 
Byly provedeny v bodě 1 v zahájení. 
 
Bod 6 
Předsedající seznámil s možností hlasování při volbě starosty obce. Uvedl, že je možno 
hlasovat tajně, vhozením hlasovacího lístku se jménem návrhu do připravené urny za 



paravanem, nebo veřejně zdvižením ruky. Nejdříve tedy nechal hlasovat o volbě starosty tajně 
a zastupitelstvo návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 10, Proti – 1, Zdržel se – 0 
 
Pak tedy rozdal předsedající každému členu zastupitelstva hlasovací lístek, který potom 
všichni jednotlivě za paravanem vyplnili a vložili do připravené urny. Po vhození všech hlasů 
se odebrala volební komise do malé zasedací místnosti k přepočítání výsledku volby.  
V 1. kole byl starostou obce zvolen Jiří Szymsza s počtem 11 hlasů. 
Ten se ujal slova a poděkoval za 100% podporu zastupitelstva i za značnou podporu od 
občanů ve volbách. Uvedl, že je nutno pokračovat v rozdělané práci a následující volební 
období bude těžké, hlavně kvůli spolupráci s občany a kvůli financím.  
 
Bod 7 
Předsedající opět nechal hlasovat o možné volbě místostarosty. Zda tajně, nebo veřejně? 
Nejprve zastupitelstvo schvalovalo volbu tajně a tu schválilo.  
Hlasování: Pro – 10, Proti – 1, Zdržel se – 0 
 
Volba probíhala stejně, takže všichni zastupitelé obdrželi hlasovací lístek a ten se svým 
návrhem na místostarostu vložili všichni do urny za paravanem. Volební komise pak opět 
sečetla hlasy v malé zasedací místnosti a s výsledkem seznámila přítomné. Místostarosta v 1. 
kole zvolen nebyl, protože 5 hlasů dostal Dušan Škandera, 5 hlasů dostal Miroslav Hrstka a 1 
hlas dostal Petr Kraus. Na to předsedající objasnil zastupitelstvu, že Petr Kraus vypadá 
z volby na místostarostu s nejnižším počtem hlasů a postoupili tedy zbývající 2 kandidáti 
Miroslav Hrstka a Dušan Škandera. Předsedající požádal zastupitelstvo o volbu z těchto dvou 
kandidátů. Každý člen obdržel hlasovací lístek pro 2. kolo a opět jej každý vložil do urny. Po 
provedení volby volební komise sečetla hlasy, pak seznámila s výsledkem, kdy místostarostou 
byl ve 2. kole zvolen Dušan Škandera s počtem 6 hlasů, Miroslav Hrstka dostal 5 hlasů. 
Dušan Škandera poděkoval zastupitelstvu za důvěru. 
 
Bod 8 
Starosta uvedl, že obec obdržela Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, a protože celý proces spěchá, kvůli čerpání dotací, je třeba smlouvu schválit 
v zastupitelstvu, což je i jedna z podmínek fondu, proto byl tento bod zařazen hned na 
ustavující zasedání. Pak tedy seznámil starosta se smlouvou, kdy objasňoval její jednotlivé 
body. Zastupitelstvo poté smlouvu č. 12132851 schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 9 
V diskusi seznámil starosta přítomné, že při výstavbě kanalizace bude třeba odstranit vzrostlé 
stromy naproti bývalé tiskárny. Protože výkopové práce narušily jejich kořeny, stromy by 
uhynuly a jejich druhá část kořenového systému nadzvedá a narušuje chodník, který ohrožuje 
pohyb chodců a hrozí úrazy. Z tohoto důvodu je třeba stromy vykácet,  
 a pak provést náhradní výsadbu.  
Jiné příspěvky v diskusi nebyly. 
 
Bod 10 
Starosta poděkoval za účast a pozval přítomné na připravované zasedání do Bladovce.  
 
 
 



 


