
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hodonín ze dne 1.11. 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni: Všech sedm zvolených kandidátů, dle podepsané prezenční listiny. 
 
Program: Dle předem rozeslané pozvánky. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 
 
1/ Jednání: Miroslav Blažek starší, zahájil zasedání v 18oohod. a přivítal všechny přítomné 
členy zastupitelstva. Přečetl výsledky komunálních voleb a jeho pořadí. 
  
2/ Bylo přistoupeno ke složení slibu všech sedmi členů zastupitelstva, všichni slib složili a 
stvrdili tento akt svým podpisem. Tímto byla splněna podmínka člena zastupitelstva a mohlo 
dojít k další volbě starosty, místostarosty a potřebných výborů. Ze zákona musí být finanční  
a kontrolní výbor a zároveň si zastupitelstvo odsouhlasilo i sociální komisi. 
 
3/ Pro zachování spravedlivé volby starosty a místostarosty byla zvolena návrhová komise, 
která pracovala ve složení. Josef Starý – předseda, Milan Trpkoš místopředseda a Michal 
Mojžíš člen komise. Poté byl navržen způsob a uřčení hlasování. (Veřejná a tajná volba) 
Byla schválena veřejná volba starosty a také místostarosty. Poté byl schválen zapisovatel a 
ověřovatelé zápisu. Zapisovatel, M.Blažek st., ověřovatelé J.Starý a  M. Trpkoš. 
 
4/ Po veřejné rozpravě podala návrhová komise nejprve návrh na volbu starosty obce. 
Do funkce starosty obce byl navržen Miroslav  Blažek starší a tento návrh byl po sléze 
přijat a schválen všemi sedmi hlasy. M. Blažek funkci starosty přijal. 
 
5/ Po další rozpravě na funkci místostarosty byli osloveni všichni kandidáti podle nejvyššího 
počtu hlasů. Každý z nich se vyjádřil zda chce, nebo nechce tuto funkci vykonávat. Všichni 
oslovení členové zastupitelstva se mandátu vzdali a jednomyslně navrhovali aby tuto funkci 
místostarosty obce vykonával Miroslav Blažek mladší. Ten byl poté zvolen a schválen všemi 
sedmi hlasy.  M. Blažek ml. funkci místostarosty obce přijal. 
 
6/ Zastupitelstvo obce dále projednalo ustanovení finančního výboru , který bude pracovat 
ve složení : Josef Starý předseda, Marie Šimonová místopředseda a Michal Mojžíš člen 
výboru. Dále ustanovení kontrolního výboru, který bude pracovat ve složení: Mgr.Jan 
Blažek předseda, Milan Trpkoš místopředseda a člen Radka Mojžíšová. 
Poté bylo dohodnuto, aby i nadále v obci Hodonín pracovala sociální komise ve starém 
složení. Marie Šimonová , Radka Mojžíšová, Marcela Blažková a Simona Stará.     
 
7/ Byl projednán a poté schválen jednací řád zastupitelstva obce Hodonín, podle zákonného 
návrhu, který se proti původnímu v zásadě nemění. 
8/ Bylo navrženo odměňování členů zastupitelstva obce, podle zákonných tabulek a možností 
    obce. Zastupitelstvo s touto formou souhlasí všemi sedmi hlasy. Viz příloha k zápisu. 
 
V bodě 9, byl dán návrh na usnesení, které bylo po přečtení přijato všemi sedmi hlasy. 
 
10/ Starosta obce poté přednesl návrh na další plán do nového volebního období. Samozřejmě 
může být doplněn v každém jednotlivém roce, dle priorit a potřebám obce. 
Dále starosta obce poděkoval všem zastupitelům za účast a poté zasedání ukončil v 19.42 hod. 
 
V Hodoníně dne 1.11. 2018     Zapsal : Miroslav Blažek              Ověřil: 


