Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Městyse Sepekov
Místo konání:

Kulturní centrum Sepekov

Datum konání:

1. listopadu 2018 od 17°° hod

Čas zahájení jednání:

17.00 hod

Ing. Bambuškarová Pavlína, Ing. Céza Luboš, Ing. Cihlář Jiří, Cihlář
Přítomno:
Miloslav, Filipín Martin, Jiří Gröger, Hejna Zbyněk, Koutník Michal, Ing.
15 členů zastupitelstva
Lukeš David, Bc. Lukeš Jaroslav, Mácha Pavel, Sedláček Stanislav, Šimeček
Petr, Ing. Vaniš Luboš, Vácha Milan
Omluveni:

--

Ověřovatelé zápisu:

Sedláček Stanislav, Šimeček Petr

Zapisovatel:

Svěrák Jan

Ustavující zasedání zahájila a do zvolení nového starosty řídila Ing. Pavlína Bambuškarová,
v souladu s § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů. Přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany.
Konstatovala, že zasedání bylo svoláno dosavadní starostkou v zákonné lhůtě do 15ti dnů ode
dne vyhlášení výsledků voleb a informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Úřadu Městyse Sepekov nejméně 7 dnů před konáním ustavujícího zasedání. Ustavující
zasedání bylo včas a řádně svoláno v souladu s § 91 a § 93 zákona o obcích.
Předsedající konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva, tedy
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zasedání je u s n á š e n í s c h o p n é .

Složení slibu členů zastupitelstva obce
Předsedající informovala, že nově zvolení členové zastupitelstva musí v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích na prvním zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, složit slib
předepsaného znění. Odmítnutím slibu člena zastupitelstva obce nebo složením slibu s výhradou
mandát dle § 55 odst. 2 písm. a/ zákona o volbách do zastupitelstev obcí zaniká.
Předsedající vyzývala v abecedním pořadí postupně členy zastupitelstva ke složení slibu.
Všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého
mandátu.
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Zapisovatelkou jednání z ustavujícího zasedání jmenovala Jana Svěráka, ověřovateli zápisu
Stanislava Sedláčka a Petra Šimečka
Zahájení
Schválení programu jednání
Předsedající seznámila s navrženým programem jednání v souladu s ustanovením § 91 zákona
o obcích:
1. Kontrola osvědčení o zvolení
2. Volba starosty a místostarosty
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3.
4.
5.
6.
7.

Volba dalších členů rady
Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů výborů
Schválení členů výborů
Diskuse
Závěr

Předsedající vyzvala přítomné, zda mají nějaký doplňující bod do programu, protože nikdo
z přítomných zastupitelů nevznesl žádný doplňující bod programu jednání, nechala předsedající
schválit navržený program
Přijaté usnesení:
ZM schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
1) Kontrola osvědčení o zvolení
Předsedající sdělila, že všichni členové zastupitelstva zvoleni ve volbách do zastupitelstev
obcí konaných 5. a 6. října 2018 obdrželi od registračního úřadu osvědčení o zvolení členem
Zastupitelstva Městyse Sepekov. Všichni toto osvědčení převzali a nikdo se mandátu nevzdal.
Požádala členy nově zvoleného zastupitelstva, aby předali zapisovateli osvědčení o zvolení a
zapisovatel provedl jejich kontrolu.
2) Volba starosty obce a místostarosty
Volba starosty obce
Předsedající požádala členy zastupitelstva, aby hlasováním rozhodli o způsobu volby, tj. zda
bude volba starosty prováděna veřejně nebo tajně.
Seznámila s možnými alternativami:
I.
Veřejná volba, tj. každá z volebních stran navrhne svého kandidáta na starostu
veřejně a o návrzích bude v pořadí v jakém byly návrhy předkládány, nebo podle
abecedního pořadí kandidátů hlasováno
II.

Tajná volba, tzn. že na připravené lístky každý člen zastupitelstva napíše svůj návrh
na starostu a lístek vloží do připravené volební urny.

Předsedající vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Předsedající nechala hlasovat o návrhu, kdo je pro veřejnou volbu?
Přijaté usnesení:
ZM schválilo veřejnou volbu starosty postupem uvedeným předsedající.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Veřejná volba:
Předsedající požádala volební strany o výrok zda mají vlastní návrh kandidáta na starostu:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta na starostu – Ing. Pavlínu Bambuškarovou
Navržená kandidátka kandidaturu přijala.
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Předsedající nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby starostou Městyse Sepekov byla
zvolena Ing. Pavlína Bambuškarová
Výsledek hlasování:
14 pro; 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Bambuškarová).
Předsedající nechala hlasovat o návrhu, aby byl starosta obce pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov určuje a volí dle § 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění uvolněným starostou Městyse Sepekov Ing.
Pavlínu Bambuškarovou.
Volba místostarosty obce
Starostka požádala členy zastupitelstva, aby hlasováním rozhodli o způsobu volby, tj. zda
bude volba místostarosty prováděna veřejně nebo tajně.
Seznámila s možnými alternativami:
I.
Veřejná volba, tj. každá z volebních stran navrhne svého kandidáta na starostu
veřejně a o návrzích bude v pořadí v jakém byly návrhy předkládány, nebo podle
abecedního pořadí kandidátů hlasováno
II.

Tajná volba, tzn. že na připravené lístky každý člen zastupitelstva napíše svůj návrh
na starostu a lístek vloží do připravené volební urny.

Předsedající vyzvala přítomné, zda mají k projednávanému bodu jednání nějaké dotazy či
připomínky
K projednávanému bodu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Předsedající nechala hlasovat o návrhu, kdo je pro veřejnou volbu?
Přijaté usnesení:
ZM schválilo veřejnou volbu místostarosty postupem uvedeným předsedající.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Veřejná volba:
Starostka požádala volební strany o výrok zda mají vlastní návrh kandidáta na místostarostu:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají kandidáta na místostarostu pana Zbyňka Hejnu
Navržený kandidát kandidaturu přijal.
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby místostarostou Městyse Sepekov byl
zvolen pan Zbyněk Hejna
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Hejna)
Starostka nechala hlasovat o návrhu, aby byl místostarosta obce pro výkon své funkce dlouhodobě
neuvolněn.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Přijaté usnesení:
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Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění neuvolněným místostarostou Městyse Sepekov pana Zbyňka
Hejnu.
3) Volba dalších členů rady
Starostka informovala přítomné, že podle § 99 zákona o obcích je rada obce volena v obcích,
kde počet členů zastupitelstva je nejméně 15. Počet členů rady musí být lichý a nesmí překročit 1/3
všech členů zastupitelstva.
Pro Městys Sepekov z toho vyplývá, že Rada Městyse Sepekov bude pětičlenná, přičemž
starosta a místostarosta jsou členy rady ze zákona, zbývá tedy zvolit 3 zbývající členy.
Návrh kandidáta každé volební strany
Starostka požádala volební strany o výrok o vlastním návrhu kandidáta na 1. člena rady, který
bude mít v gesci záležitosti spadající k místní části Líšnice:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta pana Pavla Máchu
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby 1. členem rady Městyse Sepekov byl
zvolen pan Pavel Mácha.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členem Rady Městyse Sepekov pana Pavla Máchu.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mácha)
Starostka požádala volební strany o výrok o vlastním návrhu kandidáta na 2. člena rady, který
bude mít v gesci veřejné zakázky a správu majetku obce:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta Ing. Davida Lukeše
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby 2. členem rady Sepekov byl zvolen Ing.
David Lukeš.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členem Rady Městyse Sepekov Ing. Davida Lukeše
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Lukeš)
Starostka požádala volební strany o výrok o vlastním návrhu kandidáta na 3. člena rady, který
bude mít v gesci školství, sport, kulturu, bytové a sociální záležitosti:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta pana Michala Koutníka
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Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby 3. členem rady Městyse Sepekov byl
zvolen pan Michal Koutník
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členem Rady Městyse Sepekov pana Michala Koutníka
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Koutník)
4) Zřízení výborů zastupitelstva, volba předsedů výborů
Starostka informovala, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce může být rovněž
rozhodnuto o zřízení výborů zastupitelstva (§ 117 a násl. zákona o obcích) a provedena volba jejich
předsedů a dalších členů. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční a kontrolní. Předsedou výboru
musí být člen zastupitelstva, to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. Počet členů výboru je vždy
lichý a nejméně 3-členný. O počtu členů rozhodne zastupitelstvo. Členy výboru nemohou být starosta,
místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.
Starostka nechala hlasovat o návrhu 5ti členného kontrolního výboru a 5 členného finančního výboru.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba budou 5ti členné.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
4.1. Volba předsedy finančního výboru
Starostka požádala volební strany o výrok zda mají vlastní návrh kandidáta na předsedu
finančního výboru:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta Bc. Jaroslava Lukeše
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby předsedou finančního výboru byl
zvolen Bc. Jaroslav Lukeš.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění předsedou finančního výboru Bc. Jaroslava Lukeše.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Bc. Lukeš)

4.2. Volba předsedy kontrolního výboru
Starostka požádala volební strany o výrok zda mají vlastní návrh kandidáta na předsedu
kontrolního výboru:
Komunistická strana Čech a Moravy
- mají vlastního kandidáta Ing. Luboše Cézu
NEZÁVISLÍ
- nemají vlastního kandidáta
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany KSČM, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing.
Luboš Céza.
Přijaté usnesení:
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Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění předsedou kontrolního výboru Ing. Luboše Cézu.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Céza)
4.3. Zřízení osadního výborů Líšnice, volba předsedy
Obě volební uskupení se shodla na potřebě zřízení osadního výboru Líšnice.
Starostka nechala hlasovat o návrhu 5ti členného Osadního výboru Líšnice.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov zřizuje Osadní výbor Líšnice, výbor bude 5ti členný.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Starostka požádala volební strany o výrok zda mají vlastní návrh kandidáta na předsedu
osadního výboru Líšnice:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta pana Pavla Máchu
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby předsedou osadního výboru Líšnice byl
zvolen pan Pavel Mácha.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění předsedou osadního výboru Líšnice pana Pavla Máchu.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Mácha)
4.4. Zřízení Výboru pro stavební činnost v obci, volba předsedy
Obě volební uskupení se shodla na potřebě zřízení Výboru pro stavební činnost v obci
Starostka nechala hlasovat o návrhu 5ti členného Výboru pro stavební činnost v obci.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov zřizuje Výboru pro stavební činnost v obci, výbor bude 5ti
členný.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh kandidáta na předsedu
Výboru pro stavební činnost v obci:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta Ing. Luboše Vaniše
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby předsedou Výboru pro stavební činnost
v obci byl zvolen Ing. Luboš Vaniš
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění předsedou Výboru pro stavební činnost v obci Ing. Luboše
Vaniše
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Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Vaniš)
4.5. Zřízení Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život, volba předsedy
Hnutí NEZÁVISLÍ navrhuje, aby byl zřízen výbor pro školství, kulturu, sport a společenský
život.
Starostka nechala hlasovat o návrhu 5ti členného výbor pro školství, kulturu, sport a společenský
život.
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov zřizuje výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život,
výbor bude 5ti členný.
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh kandidáta na předsedu
výbor pro školství, kulturu, sport a společenský život:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
NEZÁVISLÍ
- mají vlastního kandidáta pana Michala Koutníka
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby předsedou výbor pro školství, kulturu,
sport a společenský život byl zvolen pan Michal Koutník
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění předsedou výboru pro školství, kulturu, sport a společenský
život pana Michala Koutníka
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Koutník)

5) Schválení členů výborů
5.1. Volba členů finančního výboru
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh na členy finančního výboru:
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastního kandidáta
Sdružení NEZÁVISLÍ navrhuje, aby členy finančního výboru byli zvoleni:
Petr Urban
Ing. Luboš Céza
Romana Kotalíková
Gabriela Krahulová
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby členy finančního výboru byli zvoleni:
Petr Urban
Ing. Luboš Céza
Romana Kotalíková
Gabriela Krahulová
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členy finančního výboru zvoleni:
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Petr Urban
Ing. Luboš Céza
Romana Kotalíková
Gabriela Krahulová
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
5.2. Volba členů kontrolního výboru
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh na členy kontrolního
výboru:
Komunistická strana Čech a Moravy navrhuje, aby členy kontrolního výboru byli zvolení
Jiří Gröger
Martin Filipín
Stanislav Sedláček
Marie Lukešová
Sdružení NEZÁVISLÍ:
- nemají vlastní kandidáty
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany KSČM, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni:
Jiří Gröger
Martin Filipín
Stanislav Sedláček
Marie Lukešová
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členy kontrolního výboru zvoleni:
Jiří Gröger
Martin Filipín
Stanislav Sedláček
Marie Lukešová
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
5.3. Volba členů Osadního výboru Líšnice
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh na členy Osadního výboru
Líšnice:
Komunistická strana Čech a Moravy
- Martin Filipín
Sdružení NEZÁVISLÍ navrhuje, aby členy Osadního výboru Líšnice byli zvolení:
Petr Urban
Ing. Luboš Vaniš
Jiří Šťastný
Marie Máchová
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany KSČM, aby členem Osadního výboru Líšnice byl zvolen:
Martin Filipín.
Výsledek hlasování: 4 pro (Ing. Céza, Gröger, Ing. Lukeš, Sedláček), 0 proti, 11 zdržel se
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby členy Osadního výboru Líšnice byli
zvoleni:
Petr Urban
Ing. Luboš Vaniš
Jiří Šťastný
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Marie Máchová
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Vaniš)
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členy Osadního výboru Líšnice zvoleni:
Petr Urban
Ing. Luboš Vaniš
Jiří Šťastný
Marie Máchová
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Ing. Vaniš)
5.4. Volba členů Výboru pro stavební činnost v obci
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh na členy Výboru pro
stavební činnost v obci
Komunistická strana Čech a Moravy
- Stanislav Sedláček
Sdružení NEZÁVISLÍ navrhuje, aby členy Výboru pro stavební činnost v obci byli zvolení:
Ing. arch. Jan Hlavín
Ing. David Lukeš
Stanislav Sedláček
Petr Šimeček
Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby členy Výboru pro stavební činnost v
obci byli zvoleni:
Ing. arch. Jan Hlavín
Ing. David Lukeš
Stanislav Sedláček
Petr Šimeček
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členy Výboru pro stavební činnost v obci zvoleni:
Ing. arch. Jan Hlavín
Ing. David Lukeš
Stanislav Sedláček
Petr Šimeček
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 zdržel se (Ing. Lukeš, Sedláček, Šimeček)
5.5. Volba členů Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
Starostka požádala volební strany o výrok, zda mají vlastní návrh na členy Výboru pro
školství, kulturu, sport a společenský život
Komunistická strana Čech a Moravy
- nemají vlastní kandidáty
Sdružení NEZÁVISLÍ navrhuje, aby členy Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský
život byli zvolení:
Romana Kotalíková
Gabriela Krahulová
Jan Svěrák
Lucie Pecková
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Starostka nechala hlasovat o návrhu strany NEZÁVISLÍ, aby členy Výboru pro školství, kulturu,
sport a společenský život byli zvoleni:
Romana Kotalíková
Gabriela Krahulová
Jan Svěrák
Lucie Pecková
Přijaté usnesení:
Zastupitelstvo Městyse Sepekov volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) v platném znění členy Výboru pro školství, kulturu, sport a společenský život
zvoleni:
Romana Kotalíková
Gabriela Krahulová
Jan Svěrák
Lucie Pecková
Výsledek hlasování: 15 pro (všichni), 0 proti, 0 zdržel se
6) Diskuze
Starostka: Chtěla bych poděkovat všem, kteří svým hlasem ve volbách vyjádřili podporu sdružení
NEZÁVISLÍ. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli k volbám a svůj hlas komukoliv vůbec
odevzdali. My jsme si určitě všichni vědomi velké zodpovědnosti, kterou vedení obce je. Rozhodli jsme
se změnit léta zaběhnutou praxi a už volbou členů rady jsme vymezili oblasti správy obce, které bude
mít každý konkrétní člen rady městyse na starosti a za které bude zodpovídat radě a zastupitelstvu
městyse. Chceme navázat na minulé volební období, kdy se podařilo dokončit stavebně, investičně i
časově velmi rozsáhlé akce. Nově zvolení představitelé městyse jsou připraveni pracovat ve prospěch
obce a jejich občanů a určitě vědí, že ta práce pro obec má věcný obsah, a tím, že se stali zastupiteli
se nestali jen jmény v seznamu, a to si myslím, že je to nejdůležitější, abychom si tady všichni, kteří
jsme byli nově zvolení uvědomili, že se opravdu jedná o práci a ne o funkce. Budeme rádi za všechny
podněty, připomínky, náměty, abychom společně všichni pokračovali v projektu, který tady máme, a to
je abychom pomáhali vytvářet a rozvíjet podmínky pro lepší a spokojenější život.
Paní Vaněčková, občan: Jak jsem slyšela, slibovali jste všichni jak budete pracovat pro občany, tak
na vás apeluji, abyste se zasadili o nápravu stavu chybějícího terminálu na poště, protože je tu
spousta letitých lidí a nemají možnost jezdit do Milevska.
Starostka: Platební terminál mají, ale občas mají nějaké problémy s připojením.
Pan Vaněček, občan: Mě se ta pošta v prodejně JEDNOTA nelíbí, ale když už tam teda je, tak by to
mělo být alespoň v jiném místě.
Zbyněk Hejna, místostarosta: Už jsme se s paní starostkou bavili a pokusíme se s Jednotou vyvolat
jednání, jestli by to nešlo přesunout na jiné, vhodnější místo. Uvidíme, jak a čemu tomu budou
přístupní.
Starostka v 17.40 hodin ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným za účast.
Zapsal: Jan Svěrák

Ing. Pavlína Bambuškarová
starosta Městyse Sepekov

Stanislav Sedláček
ověřovatel zápisu

Petr Šimeček
ověřovatel zápisu
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