
ZÁPIS 

z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, 
podle§ 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 20. října 2022 

od 19.00 hodin v sále LD v Cheznovicích ............................................................................................................... -------- ........................................................ , .. 

Přítomni: Josef Kolář, Josef Huml, Lenka Taušová, Jana Urxová, Václav Kratochvil, 
Petr Urx, Milan Huml 

ad 1. Jednáni ustavujíciho zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahá,jil dosavadní 
starosta Josef Kolář, uvítal přítomné. 
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona o obcích, konalo do 15 dnů ode due uplyuutí lhůty pro podání návrhu soudu 
na neplatnost voleb, žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Cheznovice zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 10. 10. 2022 do 20. 10. 2022 včetně. 
Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úředni desce". 

Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(přiloha č. 1 zápisu) konstatoval, že přítomno .ie 7 členů zastupitelstva 
(z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeni 
schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Upozornil přítomné, že společně s písemným zápisem jednání bude pořízen 
i zvukový záznam, který bude zachycovat celý průběh jednání. 

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých 
zákonů, které se konaly 23. a 24. září 2022, byli zvoleni do zastupitelstva obce: 
Josef Kolář, Josef Huml, Jana Urxová, Lenka Taušová, Václav l(ratochvil, Petr 
Urx, Milan Huml. 

Předsedající v souladu § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyzval 
zastupitele ke složení slibu. Slib přečetl a jmenovitě vyzval členy zastupitelstva 
ke složeni slibu a podpisu na podpisový arch (příloha č. 2 zápisu). 
Dosavadní starosta jim předal „Osvědčení o zvolení členem (členkou) 
zastupitelstva obce Cheznovice". 

Ověřovateli zápisu navrhl Lenku Taušovou a Petra Urxe, zapisovatelem Janu 
Taušovou. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice urču,je ověřovateli zápisu Lenku Taušovou a 
Petra Urxe, zapisovatelem Janu Taušovou. 

Výsledek hlasováni: 
Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O 

Usneseni č. 1 bylo schváleno. 



ad 2. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu _jednání v souladu 
s pozvánkou a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Předsedající dal hlasovat o programu jednání: 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje program ustavujícího zasedání: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a mistostarosty 

a) určení počtu mistostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 

c) určení způsobu volby starosty a mistostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

4. Diskuse 
5. Závěr 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

ad 3. a) určení počtu místostarostů. 

Proti: O 

Předsedající podal návrh, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. 
M. Huml - návrh na 1 mistostarostu 

Návrh usnesení: 

Zdržel se: O 

Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje zvolení dvou místostarostů. 

Výsledek hlasování: 
Pro: 4 Proti: P.Urx, J.Urxová. M. Huml 

Návrh usnesení schválen, o druhém návrhu se nehlasuje 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Zdržel se: O 

b) - Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění a neuvolnění 
Návrh předsedajícího - uvolněný starosta a neuvolnění dva místostarostové. 
Druhý návrh: M. Huml - uvolněný starosta 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn a funkce místostarosty - dva členové zastupitelstva 
neuvolněni. 



Výsledek hlasování: 
Pro: 4 Proti: P. Urx, J. Urxová. M. Huml Zdržel se: O 

První návrh schválen. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

c) - Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 
Předseda,iící navrhl, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejným 
hlasovánún. Nikdo neměl jiný návrh. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice schvaluje veře,jnou formu hlasování volby 
starosty i místostarosty. 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

d) Volba starosty 

první návrh: 

Proti: O 

Josef Huml podal návrh, aby starostou byl zvolen Josef Kolář. 

druhý návrh: 
Milan Huml podal návrh, aby uvolněným starostou byl Petr Urx 

Nikdo ze zastupitelů neměl jiné návrhy. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice volí starostu Josefa Koláře 

Výsledek hlasování: 

Zdržel se: O 

Pro: 4 Proti: P.Urx Zdržel se: J.Urxová, M. Huml 

Starostou obce Cheznovice pro volební období 2022 - 2026 zvolen Josef Kolář. 

O druhém návrhu se nehlasuje. 

U snesení č. 6 bylo schváleno. 

e)Volba místostarostů 

předsedající navrhl zvolit do funkce neuvolněného místostarosty Josefa 
Humla 
Lenka Taušová navrhla druhého neuvolněného místostarostu pana Václava 
Kratochvila 
Nikdo jiný žádný návrh nepodal 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice volí místostarostu Josefa Humla pro volební 
období 2022 - 2026 

Výsledek hlasování: 
Pro: 4 Proti: O Zdržel se: J. Urxová, P. Urx, M. Huml 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Cheznovice volí místostarostu Václava Kratochvíla pro 
volební období 2022 - 2026 

Výsledek hlasování: 
Pro: 4 Proti: J. Urxová, P. Urx, M. Huml Zdržel se: O 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

Místostarostové Josef Huml a Václav Kratochvíl byli zvoleni jako neuvolnění 
místostarostové pro volební období 2022 - 2026. 

ad 4. Diskuse: 

vše je zaznamenáno na nahrávacím zařízení 

ad 5. Starosta jednání zastupitelstva obce ukončil. Nikdo už neměl žádné dotazy. 

Zapsala: Jana Taušová 

............... ~{~ ........... . 
Josef Kolář - starosta 

.......................................... 
Josef Huml - místostarosta 

~~ ....................... (. ................. . 
Václav Kratochvíl - místostarosta 

Ověřovatelé T{))w\~ ................................. 
Lenka Taušová 


