ZÁPIS
z 5. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 19.2.2015 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Stožec dne 12.2.2015.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Martin Černý
Miroslav Karabec
Antonín Hakl
Drahomíra Stanžovská
Ladislav Drábek
Miroslav Bažata
Jarmila Čadová
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Drábek, p. Hakl
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Bylo rozhodnuto, že na základě pořízených zápisek bude zápis z jednání ZO zpracován JUDr.
Tomášem Samkem:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Nato byl místostarostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce
v následujícím znění:
1. Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
2. Volby
3. Různé
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Místostarosta seznámil přítomné s tím, že po rezignaci starosty obce Ing. Martina Černého na
posledním jednání ZO je potřeba zvolit nového starostu Obce.
Posléze si vzala slovo paní Čadová, která požádala přítomné o vysvětlení celé situace s tím,
že zde minulé zastupitelstvo nebyla přítomna a nerozumí tomu, co se stalo. Předsedající ve

stručnosti sdělil svůj názor na vzniklou situaci a podotkl, že bývalý starosta pan Černý složil
funkci sám na základě vlastního uvážení. Do funkce starostky navrhl předsedající zvolit paní
Drahomíru Stanžovskou.
Poté si vzal slovo pan Černý, který se ohradil proti tvrzení, že s místostarostou a zastupiteli
nekomunikoval a posléze navrhl, aby starostou obce byl s ohledem na volební výsledek
zvolen současný místostarosta Miroslav Karabec.
Předsedající sdělil, že jím prezentované názory nebyly jen jeho, zápis z jednání minulého ZO
nepostihuje do podrobností veškerá vyjádření přítomných, když kupříkladu i pan Bažata a pan
Drábek během minulého jednání ZO sdělili, že starostovi nevěří a že se domnívají, že jim
nesděluje vše po pravdě. S ohledem na své deklarované prohlášení z minulého jednání ZO
opětovně navrhl, aby i nadále zůstal místostarostou a do funkce starostky obce navrhl zvolit
paní Drahomíru Stanžovskou.
Paní Stanžovská se svou kandidaturou projevila souhlas. Po proběhnuvší diskuzi navrhl
předsedající hlasovat nejprve o jím vzneseném návrhu:

1) Zastupitelstvo obce Stožec volí starostkou obce Stožec paní
Drahomíru Stanžovskou.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3 (Hakl, Čadová, Černý)
Návrh usnesení byl přijat
Posléze se řízení schůze ujala nově zvolená starostka obce.

k bodu 3)
V rámci daného bodu nevznesl nikdo z přítomných zastupitelů návrh na usnesení ZO.
O slovo se přihlásila p. Radka Abelovszká, zástupce pojišťovny Kooperativa, seznámila
přítomné s průběhem spolupráce Obce a pojišťovny Kooperativa a pogratulovala nové
starostce ke zvolení do funkce. Informovala o tom, že je rozjednáno pojištění nemovitého a
movitého majetku a vznesla dotaz, zda spolupráce s Kooperatinou bude pokračovat. Nová
starostka potvrdila zájem na další spolupráci s tím, že o případných právních jednáních bude
rozhodovat zastupitelstvo.
Následně vystoupila paní Jerhotová s dotazem, kdo bude vykonávat funkci předsedy finanční
komise. Ze strany starostky jí bylo sděleno, že na dalším zasedání zastupitelstva bude zvolen
nový předseda.
Následně paní Stanžovská jakožto nově zvolená starostka obce ukončil jednání schůze.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hod.
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