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Tel. +420 463 351 366
e-mail: ou.lestinka@tiscali.cz

Zápis z jednání zastupitelstva obce Leštinka ze dne 6.11.2006 ,
konaného v zasedací síni OÚ
Přítomni: Miloslav Cepl
Ing. Josef Modráček
Vladimír Cepl
Soňa Vohnická
Martin Kroupa
Jiří Lorenc
Petr Horych
Pavel Cepl
Omluveni:
Neomluveni:
Program jednání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola osvědčení jednotlivých mandátů
3. Složení slibu členů zastupitelstva
4. Volba starosty a místostarosty
5. Jmenování předsedů a členů jednotlivých komisí

Stávající starosta obce ing. Modráček přivítal přítomné a předal slovo p. Pavlu Ceplovi,
předsedovi okrskové volební komise, do jehož rukou složil slib nejstarší zastupitel z nově
zvoleného zastupitelstva, pan Miloslav Cepl, který se ujal řízení schůze.
Pan Cepl Miloslav navrhl zapisovatele zápisu Věru Vrchlavskou,ověřovatelem zápisu byl
jmenován Pavel Cepl a Luboš Kropáček .
Byla zvolena mandátová komise ve složení :
p..Mikan František – předseda ,
Kropáček Ondřej – člen,
Vendula Novotná - člen
Předsedou komise byl zvolen p. Mikan František. Tato komise provedla kontrolu osvědčení
jednotlivých mandátů vydaných registračním úřadem zvoleným zastupitelům. Předseda
mandátové komise p. Mikan podal zastupitelstvu zprávu o tom, že všichni zastupitelé mají platné
mandáty. Zastupitelé s touto zprávou vyjádřili souhlas 7 hlasy..
Jednotliví zastupitelé po přečtení znění slibu zapisovatelkou p.Vrchlavskou, složili slib do
rukou p. Cepla Miloslava slovem „slibuji“, a tento stvrdili svým podpisem. Zápis o složení slibu
je přílohou zápisu.
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Byla provedena volba návrhové a volební komise pro volbu starosty a místostarosty obce ve
složení:
Návrhová komise – Pavel Cepl - předseda
Martin Vohnický – člen
Vendula Novotná - člen
Návrhová komise podala návrh na tajné hlasování pro volbu starosty a místostarosty a navrhla
jako kandidáty ing. Josefa Modráčka a p. Vladimíra Cepla.
Volební komise – Pavel Cepl – předseda
Mikan František – člen
Luboš Kropáček - člen
Volební komise provedla kontrolu průběhu voleb starosty a místostarosty, volba proběhla tajně
písemným hlasováním do uzavřené volební urny. Hlasovací lístky byly vyjmuty, přečteny a byl
vyhlášen výsledek .
Starostou obce byl zvolen 6 hlasy ing. Josef Modráček, jeden hlas se zdržel hlasování.
Místostarostou obce byl 6hlasy zvolen p. Vladimír Cepl, jeden hlas dostala p. Soňa Vohnická.
Dle §117 a násl. zákona o obcích byly ustaveny výbory- kontrolní a finanční.
Předsedou kontrolního výboru byl jmenován p. Horych Petr, další členové p. František Mikan a
p. Cepl Pavel.
Předsedou finančního výboru byl jmenován p. Jiří Lorenc, dalšími členy jsou p. Ondřej
Kropáček a p. Petr Stehno . Bylo schváleno 7 hlasy.
Dále byly jmenovány komise, jejichž předsedy jmenoval starosta obce :
stavební – předseda Miloslav Cepl, členové Martin Vohnický a Vladimír Cepl,
sociální – předseda Soňa Vohnická, členové budou pojmenováni,
sociálně právní ochrany dětí – předseda Martin Kroupa, členové budou pojmenováni.
Komise byly takto schváleny 7 hlasy .
Starosta obce poděkoval minulému zastupitelstvu za spolupráci a dále seznámil přítomné
s jednáním na ministerstvu životního prostředí ve věci vybudování vodní nádrže v pátek
3.11.2006 .
Dále zhodnotil rozpracované akce a zastupitelstvo schválilo 7 hlasy preferenci poskytování
práce či provádění prací místním řemeslníkům či podnikatelům, pokud toto nebude v rozporu se
zákonem o výběrovém řízení.
Zapisovatelka: Věra Vrchlavská
Ověřovatelé zápisu: Pavel Cepl
Ondřej Kropáček
V Leštince 6.11.2006
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Usnesení zastupitelstva Obce Leštinka z veřejného zasedání ze dne 6.11.2006
Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. do funkce starosty obce ing. Josefa Modráčka
2. do funkce místostarosty obce Vladimíra Cepla
3. do funkce předsedy kontrolního výboru p. Petra Horycha
4. do funkce předseda finančního výboru p. Jiřího Lorence
Zastupitelstvo obce souhlasí se jmenováním:
1. do funkce předsedy stavební komise p. Miloslava Cepla
2. do funkce předsedy sociální komise p. Soňu Vohnickou
3. do funkce předsedy komise pro sociálně-právní ochranu dětí p. Martina Kroupu
Zastupitelstvo obce jmenuje.
1. do funkce zapisovatele p. Věru Vrchlabskou
2. do funkce ověřovatele zápisu p. Cepla Pavla
3. do funkce ověřovatele zápisu p. Luboše Kropáčka

Zastupitelstvo schvaluje:
1. preferování poskytování služeb či činností pro obec nepodléhajících zákonu o
výběrovém řízení především z řad místních občanů

V Leštince 6.11.2006
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Členové zastupitelstva:
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