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                                                                                                                      č. j. 3/2020       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22. 4. 2020 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   22.4.2020   19:32 hodin v kulturním domě v Korouhvi čp. 26 

Ukončení jednání: 22.4.2020   20:05 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, 

ověřovateli zápisu: Veroniku Jílkovou a Pavla Macha 

   -hlasování o návrhu: pro – 8 

        proti -  0 

                            zdržel se – 0    
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a doplnění přednesl 

starosta obce Petr Vondrovic 

- hlasování o návrhu: pro –  8                              

 proti -  0 

                                  zdržel se – 0 

 

3. Personální záležitosti obce  

a) Starosta obce Petr Vondrovic sdělil, že na základě dosažení seniorského věku a v souladu 

s povolebními dohodami v r. 2018 se tímto vzdává funkce starosty obce Ko-

rouhev. V souladu s tímto prohlášením předává řízení jednání zastupitelstva 

obce místostarostovi Ladislavu Filipi. 

- ZO bere na vědomí 

 

b) Volba uvolněného starosty a  a neuvolněného místostarosty obce– viz příloha tohoto 

zápisu „Zápis volební komise“ 

 

 a)  Návrh volební komise (L. Filipi) 

  – Petr Vondrovic -  předseda, Miroslav Přívětivý – člen, Justin Soukal - člen 

        - hlasování o návrhu: pro 8   proti  0    zdržel se  0 

 

c) Návrh L. Filipi na tajné volby starosty a místostarosty obce 

- hlasování o návrhu: pro –    8                            

   proti -  0 

                                 zdržel se – 0 

 

c) Volba uvolněného starosty obce   (řídí Petr Vondrovic) – viz příloha zápisu 

předseda volební komise vyzval zastupitele k podání návrhů 

- byl navržen kandidát: Ladislav Filipi 

- dotaz předsedy volební komise, zda kandidaturu navrhovaní přijímají – 

Ladislav Filipi kandidaturu přijal    

- předání volebních lístků zastupitelům a hlasování 

- vyhlášení výsledku: 

 

   Bylo odevzdáno 8 hlasovacích lístků,  

        „pro“ kandidáta Ladislava Filipi hlasovalo 8 zastupitelů,  

        „proti“ hlasovalo 0 zastupitelů,  

       „zdržel“ se 0 zastupitelů   

                       

    Vyhlášení výsledků voleb: Ladislav Filipi byl tímto zvolen starostou obce.  
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c) Nově zvolený starosta obce Ladislav Filipi oznámil, že se vzdává funkce 

místostarosty obce – ZO bere na vědomí 

 

 Nově zvolený starosta Ladislav Filipi pokračuje v řízení jednání. 

 

d) Volba neuvolněného místostarosty obce (řídí Petr Vondrovic) 

předseda volební komise vyzval zastupitele k podání návrhů  

-    byli navrženi kandidáti: Veronika Jílková, Marie Cacková, Justin Soukal, 

Pavel Mach.  

- dotaz předsedy volební komise, zda kandidaturu navrhovaní přijímají:                   

Veronika Jílková kandidaturu přijala 

Marie Cacková kandidaturu nepřijala 

Justin Soukal kandidaturu nepřijal 

Pavel Mach kandidaturu nepřijal 

        

- předání volebních lístků zastupitelům 

- hlasování do urny   

- vyhlášení výsledku: 

 

   Bylo odevzdáno 8 hlasovacích lístků,  

 „pro“ kandidáta Veroniku Jílkovou hlasovalo 5 zastupitelů,  

 „proti“ hlasoval 1 zastupitel  

 „zdrželo se“ 2 zastupitelé   

 

Vyhlášení výsledků voleb: Veronika Jílková byla tímto zvolena místostarostkou 

obce.  

 

 

 

4.  Aktualizace podpisových vzorů obce 

a) Podpisové vzory dle Vnitřní směrnice obce č. 1/2014: 

- předložena příloha č. 1 (viz příloha zápisu) 

  - hlasování o návrhu: pro – 8                           

     proti -  0 

                                    zdržel se – 0  

 

b) Podpisové vzory dle Vnitřní směrnice obce č. 2/2014: 

- předložena příloha č. 1 

  - hlasování o návrhu: pro – 8                                

     proti - 0  

                                    zdržel se – 0 

 

 

5. Různé a diskuse - nejsou 
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č. j. 3/2020     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 22. 4. 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Tajnou volbu starosty – uvolněným starostou obce Korouhev se stal Ladislav Filipi 

 

2. Tajnou volbu místostarosty – neuvolněnou místostarostkou obce Korouhev se stala 

Veronika Jílková 

 

3. Podpisové vzory dle Vnitřní směrnice obce č. 1/2014: 

 

4. Podpisové vzory dle Vnitřní směrnice obce č. 2/2014: 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Rezignaci starosty obce Petra Vondrovice 

 

2. Rezignaci místostarosty obce Ladislava Filipi 

 

 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –  8  

                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 22.4.2020 

 

Zápis zapsala:      Marie Cacková.……………………………………...  

Zápis ověřil starosta obce : Ladislav Filipi……………..……………………… 

Zápis ověřil:  Veronika Jílková ……....………… ………………..…….. 

Zápis ověřil:  Pavel Mach …………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 23.4.2020   Sejmuto dne 15.5.2020 
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Č.j. 3/2020 

 

Příloha  Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2020 

 

Zápis volební komise z volby starosty a místostarosty obce Korouhev na   zasedání 

zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2020 
 

Předseda volební komise: Petr Vondrovic 

Členové volební komise:   Miroslav Přívětivý, Justin Soukal 
 

Volba starosty obce byla zahájena předsedou volební komise Petrem Vondrovicem  a to výzvou 

k navržení kandidátů na předaných návrhových lístcích. Byly podány tyto návrhy: Ladislav 

Filipi. Petr Vondrovic se poté dotázal navrženého kandidáta zda  přijímá kandidaturu na 

starostu obce: Ladislav Filipi kandidaturu přijal. 

 Volební komise poté zahájila hlasování o kandidátech vydáním hlasovacích lístků tajnou 

volbou: Po přepočítání hlasů volební komisí Petr Vondrovic vyhlásil výsledek volby starosty 

obce: 

    vydáno volebních lístků:       8 

    odevzdáno volebních lístků:      8 

    odevzdáno platných volebních lístků:    8 

   hlasovalo pro navrženého kandidáta     8 

   hlasovalo proti navrženému  kandidátu       0 

    zdrželo se hlasování       0 

Předseda volební komise Petr Vondrovic konstatoval, že Ladislav Filipi byl zvolen 

uvolněným starostou obce Korouhev 
 

 Volba místostarosty obce byla zahájena předsedou volební komise Petrem Vondrovicem na 

předaných návrhových lístcích. Byly podány tyto návrhy: : Veronika Jílková, Marie 

Cacková, Justin Soukal, Pavel Mach. Petr Vondrovic se dotázal navržených kandidátů, zdali 

přijímají kandidaturu na místostarostu obce:   

  Veronika Jílková kandidaturu přijala 

  Marie Cacková kandidaturu nepřijala 

Justin Soukal kandidaturu nepřijal 

  Pavel Mach kandidaturu nepřijal 

 

 Volební komise poté zahájila hlasování o kandidátce Veronice Jílkové vydáním hlasovacích 

lístků tajnou volbou. Po přepočítání hlasů volební komisí Petr Vondrovic vyhlásil výsledek 

volby místostarosty obce: 

    vydáno volebních lístků:       8 

    odevzdáno volebních lístků:      8 

    odevzdáno platných volebních lístků:    8 

    hlasovalo pro navrženou kandidátku     5 

    hlasovalo proti navržené kandidátce     1 

zdrželo se hlasování       2 

        

Předseda volební komise Petr Vondrovic  konstatoval, že Veronika Jílková byla  

zvolena neuvolněnou  místostarostkou obce Korouhev 

 

 

............................................. 

Petr Vondrovic 

 

       .....................................              .......................................... 

       Miroslav Přívětivý             Justin Soukal           
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                                                                                                        č. j. 3/2020     
 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 22.4.2020 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Tajnou volbu starosty obce – uvolněným starostou obce Korouhev byl zvolen Ladislav 

Filipi 
 

2. Tajnou volbu místostarostky obce – neuvolněnou místostarostkou  obce Korouhev byla 

zvolena Veronika Jílková 
 
 

 

razítko obce 

 

 

 

 

 

                

                              Mgr. Ladislav Filipi      

                           starosta obce Korouhev  

 

V Korouhvi 23.4.2020 

 


