
Z á p i s 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  Horní Bečva, 
konaného dne 7. listopadu 2014 

                         ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Místo jednání: Kinosál kulturního domu              
Přítomno:        15 členů zastupitelstva obce 
74 občanů 
 
Program:  1. Zahájení 
  2. Stanovení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 
  3. Volba volební a návrhové komise 
  4. Složení slibu člena zastupitelstva obce 
  5. Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce 
  6. Volba orgánů zastupitelstva obce – starosty, místostarosty a členů rady 
  7. Diskuze 
  8. Usnesení 
  9. Závěr 
 
K bodu l : 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil do zvolení starosty nejstarší člen 
zastupitelstva obce pan Josef Blinka.    

Předsedající jednání z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 
všech 15 členů ZO, takže ZO je usnášení schopné. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou. K návrhu 
programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění a předložený programdnešního 
zasedání uvedený na pozvánce byl  jednohlasně schválen. 

Oznámení o ustavujícím zasedání ZO bylo zveřejněno na úřední desce obecního úřadu Horní 
Bečva v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 07.11.2014. 
Současně bylo zveřejněno na elektronické úřední desce. 
 
K bodu 2 : 
Zapisovatelkou pro toto zasedání byla určena paní Jindřiška Macečková, pracovnice obecního 
úřadu. 
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli stanoveni pan Svatopluk Divín a Mgr. Martin 
Polách. 
 
K bodu 3 : 
Za členy volební komise byli zvoleni : 
Ing. Pavel Mužátko, Ing. Jaroslav Podešva, Mgr. Jan Děcký 

Hlasování:   pro: 14 zdržel se:  1 

Za členy návrhové komise byli zvoleni: 
Bc. Karel Sekyra, Jana Fárková, ing. Miroslav Dobeš  

Hlasování:  pro: 15  



-2- 
 
K bodu 4 : 
 
Předsedající pan Josef Blinka vyzval členku zastupitelstva obce Ivu Chovancovou, aby 
přednesla slib. Následovně složil slib předsedající pronesením slova „slibuji“ a složení slibu 
potvrdil podpisem písemného znění slibu. Poté tak učinili ostatní členové zastupitelstva obce. 
 
Žádný člen zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
K bodu 5 : 
Předsedající pan Josef Blinkavyzval členy zastupitelstva obce, zda mají připomínky 
k jednacímu řádu, který obdrželi. 
ZO schválilo znění jednacího řádu zastupitelstva obce beze změn. 
Hlasování:  pro: 15 
 
K bodu 6 : 
Předseda volební komise Ing. Pavel Mužátko   navrhl  členům ZO způsob voleb, a to tajným 
hlasováním a jednotlivě u všech volených orgánů ZO. 
ZO schválilo tajný způsob volby u všech volených orgánů ZO.  
Hlasování: pro: 15    
 
Pro všechny stanovené funkce (starosta, místostarosta a členové rady), musí být navržení 
kandidáti zvoleni nadpoloviční většinou 15-ti členného  zastupitelstva obce, tj. min. 8 hlasy.                
 
Zástupci volebních stran byli vyzváni, aby přednesli návrhy na funkci starosty. Na tuto funkci 
byli navrženi: Bc. Rudolf Bernát, Mgr. Oldřich Ondryáš 

Bc. Rudolf Bernát  obdržel   ... 11 hlasů, 
tudíž o dalším navrženém kandidátovi se již nehlasovalo. 
 
Po provedené volbě byl do funkce starosty obce zvolen Bc. Rudolf Bernát. 
 
Nově zvolený starosta Bc. Rudolf Bernát se ujal dalšího řízení dnešního jednání ZO.  
 
Dále bylo přikročeno k volbě místostarosty. Na tuto funkci byli navrženi: 
pan Josef Blinka, Svatopluk Divín, Mgr. Oldřich Ondryáš. 

Hlasování probíhalo postupně v abecedním pořadí. 

pan Josef Blinkaobdržel           ...   8  hlasů,  
o dalších kandidátech se již nehlasovalo. 

Po provedené volbě byl do funkce místostarosty obce zvolen pan Josef Blinka.      
 
Předsedající předložil ZO návrh, aby starosta obce  a místostarosta obce byli pro výkon 
funkce uvolněni. 
ZO schválilo, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce budoučlenové  
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 
Hlasování: pro: 13  zdržel se: 2 
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Předsedající rovněž předložil členům zastupitelstva obce  návrh na počet členů rady obce, a to 
5 členů. 
ZO schválilo počet členů rady obce, a to 5 členů. 
Hlasování: pro: 15 
Za členy rady obce byli volebními  stranami  navrženi tito členové  zastupitelstva obce a 
následně u navržených kandidátů, byla provedena volba. 

Svatopluk Divínobdržel   …. 12 hlasů  
Ing. Miroslav Dobeš  obdržel ….   6 hlasů 
Mgr. Oldřich Ondryáš obdržel ….   6 hlasů, 1 hlas byl neplatný 
Ing. Jaroslav Podešva  obdržel …. 13 hlasů 
Mgr. Martin Polách  obdržel …. 10 hlasů 
 
Po provedené volbě byli za členy rady obce zvoleni: 
Svatopluk Divín  ............ 12  hlasy 
Ing. Jaroslav Podešva  ............ 13  hlasy 
Mgr. Martin Polách  ...........  10  hlasy 
 
K bodu 7 : 
Mgr. Oldřich Ondryáš poděkoval občanům i členům zastupitelstva obce, kteří mu vyjádřili 
podporu a nově zvolenému starostovi obce popřál hodně úspěchů. 
 
Z řad občanů se diskuze hlavně týkala prodeje budovy čp. 657, ve které sídlí pošta. 
Mgr. Ondryášvysvětlil  postup jednání minulého zastupitelstva obce, které odsouhlasilo 
bezúplatný převod budovy z vlastnictví státu do vlastnictví obce. K tomu bohužel nedošlo a 
budova byla nabídnuta k prodeji. V současné době obec požádala Krajské ředitelství policie 
Zlínského kraje o informaci, zda je možné, aby obec do řízení oprodeji budovy ještě vstoupila 
a ucházela se o koupi tohoto majetku. 
 
K  bodu 8 : 
Usnesení na další straně 
 
K bodu 9 : 
Nově zvolený starosta obce ve svém závěrečném projevu poděkoval občanům za zvolení, 
rodině, členům nového zastupitelstva obce za projevenou důvěru. Rovněž poděkoval 
předchozímu vedení obce, radě obce, zastupitelstvu obce, výborům i komisím za práci 
v uplynulém období. 
Stručně seznámil přítomné se záměry na příští volební období – jedná o rozvoj infrastruktury, 
zlepšení vzhledu obce a rozvoj cestovního ruchu. Následně jednání starosta obce ukončil. 
 
 
..........................................     ...................................... 
Bc. Rudolf Bernát       Josef Blinka 

starosta obce     místostarosta  obce  
 ……………………… 

ověřovatelé zápisu 
 
Zapsala: Macečková,   dne 11.11.2014 


