Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radhostice
konaného dne 3.1.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Jan Toman, Věra Supová, Milada Tomanová, Jitka Tomanová,
ing. Jan Kofroň, Václav Šlemar, Mirka Tomanová
Hosté: 3
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
řešení situace po rezignaci starostky
diskuse

K bodu 1)
Zasedání zahájila místostarostka Mirka Tomanová, navrhla zapisovatele Jitku Tomanovou a
ověřovatele pana Jana Tomana a Věru Supovou.
Výsledek hlasování: 7x PRO
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K bodu 2)
Program schválen v navržené podobě.
Výsledek hlasování:76 x PRO
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 3)
Starostka Jitka Tomanová rezignuje ke dni 3.1.2018 na funkci starosty.
Místostarostka Mirka Tomanová navrhla provést volbu nového starosty. Ing. Jan Kofroň
odcitoval znění Zákona o obcích, který tuto problematiku řeší a uvádí se v něm, že po
rezignaci starosty řídí obec místostarosta. K tomu se místostarostka vyjádřila, že tuto funkci
není schopna zastávat a navrhuje, aby funkci starosty vykonával někdo jiný.
Obecním zastupitelstvem byl vyzván ing. Kofroň, aby vykonával funkci starosty. Ing. Kofroň
navrhnul, že bude vykonávat funkci starosty v případě, že bude mít dva místostarosty Jana
Tomana a Jitku Tomanovou, vzhledem k tomu, že je značně pracovně vytížen svou vlastní
firmou.
Dále ing. Kofroň navrhnul, že podle Zákona o obcích může obecní zastupitelstvo pověřit
výkonem funkce starosty některého člena zastupitelstva do té doby, než bude zvolen starosta
nový, pokud funkci starosty není schopen vykonávat místostarosta.
Ing. Kofroň navrhnul, aby ho obecní zastupitelstvo pověřilo výkonem funkce starosty, do
doby než se plně rozdělí pracovní náplň, povinnosti a pravomoce mezi místostarosty.
Obecní zastupitelstvo pověřilo ing. Jana Kofroně výkonem funkce starosty. V této funkci
setrvá do nových voleb starosty a místostarostů.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 3 bylo schváleno

K bodu 4)
V diskusi vystoupila paní Jaroslava Nohová, která především kritizovala neexistující
komunikaci mezi Obecním úřadem a občany, údajnou nečinnost obce ve všech směrech. Dále
kritizovala navrženou směnu pozemků mezi Obcí a ing. Janem Kofroněm.
Ing. Kofroň navrhnul informování občanů pomocí hromadně rozesílaných SMS na mobilní
telefony. Obecní zastupitelstvo souhlasí.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 4 bylo schváleno
V diskusi dále ing. Kofroň navrhnul, aby Obec vstoupila do Sdružení místních samospráv,
které sdružuje především malé obce a funguje jako informační a poradenská organizace.
Jitka Tomanová dále navrhla vstoupit do Místní akční skupiny (MAS), ve které se dají
uskutečňovat společné investice s pomocí dotací.
Obecní zastupitelstvo schvaluje vstup do obou organizací.
Výsledek hlasování: 7 x PRO
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Datum vyhotovení zápisu: 8.1.2018

Zapsala:

Jitka Tomanová

………………………………

Starosta:

ing. Jan Kofroň

………………………………

Ověřovatelé:

Věra Supová

………………………………

Jan Toman

………………………………

