
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 
20.10.2022. 

 
Program: 
 

1) Uvítání přítomných zastupitelů a občanů.  
 

2) Předání osvědčení o zvolení a slib přítomných zastupitelů. 
 

3) Ověření usnášeníschopnosti, schválení programu a volba ověřovatelů 
zápisu. 
 

4) Volba starosty obce. 
 

5)  Volba místostarosty obce. 
 

6) Volba předsedů a členů výborů. 
 

7) RZ3/2022. 
 

8) Různé, diskuse, závěr. 
 
Zápis pořízen: 26.10.2022  vyvěšeno: 28.10.2022  sejmuto: 
 
Přítomni:  
Z.Medek, K.Medková, Ing.Hrnčíř, M.Beran, P.Tojnar, M.Putnová, Ing.Rezek.  
                                                        
 
1.) V 18.00 bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a 
zastupitelů, zahájení přítomno všech zvolených 7 členů ZO. Starosta 
opětovně poděkoval všem občanům obce, kteří se zúčastnili komunálních 
voleb v obci Divec, obec tím dosáhla druhé nejvyšší účasti v kraji téměř 81%. 
Děkujeme.  
 
2.) Starosta předal zastupitelům „Osvědčení o zvolení“ a po přečtení slibu 
všichni zastupitelé postupně slovem „Slibuji“ potvrdili svou vůli pokračovat 
v mandátu. 

 
3.) Bylo přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné, 
předložený program byl schválen. Ověřovateli zápisu byli navrženi a 
schváleni M. Beran a P.Tojnar. 7 pro.  
 
4.) Slova se ujala úřadující místostarostka K.Medková a zahájila volbu 
starosty obce Divec pro období 2022-2026. Navrženi byli M.Beran a 
R.Hrnčíř. M.Beran návrh nepřijal, hlasovalo se tedy pouze o R.Hrnčířovi s 
výsledkem 4 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Starostou obce se tedy stává R.Hrnčíř. 
 



5.) Slovo si vzal nově zvolený starosta a zahájil volbu místostarosty. Navržena 
byla K.Medková s výsledkem 4 pro, 3 se zdrželi. Místostarostkou obce se 
stává K.Medková.  
 
 6.) Následovaly návrhy a volba předsedů a členů povinně zřizovaných 
výborů. Do čela finančního výboru byla zvolena M.Putnová 6 pro, 1 se zdržel, 
do čela kontrolního výboru P.Tojnar 4 pro, 2 se zdrželi, 1 proti. Za členy 
finančního výboru byli zvoleni zastupitelé M.Beran 7 pro a Z.Medek 4 pro, 2 
proti, 1 se zdržel. Za členy kontrolního výboru byly navrženy 2 osoby 
z veřejnosti, které neprošly volbou, zvoleni byli následně navržení M.Beran 4 
pro, 3 se zdrželi a M.Rezek 4 pro, 3 se zdrželi. Všichni zastupitelé budou své 
funkce vykonávat jako neuvolnění z důvodu úspory finančních nákladů 
obce.  
 
 7.) V tomto bodě měla být dána na vědomí RZ3/2022. Noví zastupitelé 
projevili zájem o seznámení se s materiály k této změně (nevěděli, co RZ 
znamená). S rozpočtovou změnou v souvislosti s volbami budou zastupitelé 
seznámeni na příštím zasedání.   
 
  8.)a) Starosta přednesl návrh odměn zastupitelů na příští volební období. 
Noví zastupitelé požádali, aby byl tento bod příště součástí programu. 
Tabulka navržených odměn bude součástí zápisu a byla schválena. 7 pro       
      b) Starosta požádal M.Putnovou a M.Rezka o přípravu kompletního 
výhledu kulturních akcí na rok 2023 včetně personálních požadavků. Paní 
Putnová požádala o možnost zřízení kulturní komise, zatím bez bližší 
specifikace a obsazení.    
 
Zasedání bylo ukončeno v 19:40.hod. 
   ………………                        .…………..                       ………………  
ověřovatel zápisu                 ověřovatel zápisu                   starosta 
  Martin Beran                       Pavel Tojnar                  Ing.Roman Hrnčíř 


