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Námitky člena zastupitelstva obce Kostelec u Holešova proti zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 4
datum konání zastupitelstva obce: 6.6.2019
datum vyhotovení zápisu: 16.6.2019
námitky podává: Ing. Petr Žůrek, zastupitel
datum podání námitek: 7.7.2019
Dle § 95 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. podávám nížeuvedené námitky proti zápisu zasedání
zastupitelstva obce.
V bodě 5 zápisu jsou v rozporu se skutečností nepravdivě uvedeny informace o hlasování
zastupitelů.
Citace z oficiálního zápisu.
P. Hlobil ml. a st.: o návrhu usnesení nebudu hlasovat
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 1 (Žůrek P.) / Zdrželi se: 1 (Měrka P.)

Skutečný průběh z videozáznamu.

Pro návrh hlasovalo 9 zastupitelů.
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Proti návrhu hlasoval 1 zastupitel.

Hlasování se zdrželi 2 zastupitelé.
1 zastupitel (P. Hlobil ml.) nehlasoval, což těsně po hlasování sdělil ostatním zastupitelům.
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Přepis záznamu bodu 5 ZZO č. 4 v částí hlasování.
19:27 (M.Popsíšilíková): Dobrá. Dávám hlasovat o návrhu usesení které zaznělo.
je přítomno 13 zastupitelů
19:31 (M.Popsíšilíková): Kdo je pro?
9 zastupitelů zvedá ruce k hlasování
19:36 (P.Hlobil st.): Devět.
19:37 (M.Popsíšilíková): Devět.
19:38 (M.Popsíšilíková): Kdo je proti?
1 zastupitel zvedá ruku k hlasování
19:41 (M.Popsíšilíková): Jeden
19:42 (M.Popsíšilíková): Kdo se zdržel?
2 zastupitelé zvedají ruce k hlasování
19:47 (P.Hlobil ml): Já nehlasuji.
19:49 (J.Surala): Tak ses zdržel, to je jedno.
19:55 (J.Surala): Vycházelo však to tak.
19:57 (P.Žůrek): Podle § 83 odst. 1 oznámí zastupitel, že je ve střetu zájmů
20:27 (M.Pospíšilíková): Prosím vás, tato diskuze je už trošku mimo. Já bych byla ráda,
abychom přešli k bodu č. 6.
20:36 (P. Hlobil st): 9 pro, p. Žůrek proti
20:40 (J.Surala): 1 se zdržel
20:41 (P.Hlobil st.): já jsem se zdržel a Petr (ukazuje na P. Hlobil ml.) nehlasoval.
20:46 (P.Měrka): já jsem se zdržel
20:47 (P.Žůrek): Co se vám snažím pořád říct, že podle § 83 když oznámí střet zájmů, tak
nemusí hlasovat.Takže to je v pořádku. Postup p. Hlobila mladšího je v pořádku.
20:59 (M.Pospíšilíková): Dobře.
21:00 (P.Hlobil st.): Tak ještě jednou.
21:02 (T.Marek): Já myslím, že to je 9-1-1, plus 2 se ... nehlasovali
21:06 (P.Hlobil st.): Plus 2.
V zápise ZZO č. 4 ze dne 6.6.2019 u bodu 5 by mělo být v souladu se skutečností
uvedeno:
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 1 (Žůrek P.) / Zdrželi se: 2 (Hlobil P. st., Měrka P.)
P. Hlobil ml. po hlasování sdělil, že nehlasoval.

Nápravu lze realizovat usnesením v zápise ze ZZO č. 5 například tímto textem.
Usnesení č. X/5Z/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 konaného dne 6.6.2019 se u bodu 5 v části
posledního řádku diskuze a hlasování se mění následovně:
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 1 (Žůrek P.) / Zdrželi se: 2 (Hlobil P. st., Měrka P.)
P. Hlobil ml. po hlasování sdělil, že nehlasoval.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel

Digitálně
podepsal
Ing. Petr Žůrek

