ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ODRŽANE DANA 08. SRPNJA 2015.
G. U PROSTORU VIJEĆNICE SA POČETKOM U 21,30 SATI
Prisutni: Darijo Lepka, Slavko Nehvatal, Oldžih Petrlik, Darijo Štampf, Marija Lacković,
Ankica Nehvatal, Zdenko Ružička
Odsutni: Vaclav Halupecki, Darko Mareš, Bartol Vondraček
Ostali prisutni: Slađana Ilinović, zapisničar, Mato Pejić - novinar „Jednote“, Vladimir Bileksaborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu
DNEVNI RED: 1. Utvrđivanje kvoruma, izbor predsjedavajućeg i Mandatne komisije
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća
3. Izbor radnog tijela za izradu prijedloga Statuta
4. Izbor radnog tijela za izradu prijedloga Programa rada vijeća za 2015.
godinu
5. Izbor radnog tijela za izradu prijedloga Financijskog plana za 2015.godinu
6. Utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine
7. Razno
Himna.
Gosp. Slavko Nehvatal kao najstariji i još uvijek aktualni predsjednik Vijeća češke nacionalne
manjine započinje vođenje sjednice, pozdravlja prisutne, i predlaže dnevni red koji se usvaja
jednoglasno.
1. Nakon što je utvrđen kvorum od 7 članova, prešlo se na izbor Mandatne komisije.
Predlažu se: Darijo Štampf, Marina Lacković i Ankica Nehvatal.
Jednoglasno usvojeno.
2. Predložen je kandidat za predsjednika Vijeća i to: Slavko Nehvatal.
Izvršeno je tajno glasovanje. Kandidat Slavko Nehvatal dobio je sedam glasova od
ukupno sedam mogućih glasova. Za predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine
izabran je Slavko Nehvatal.
Predložen je kandidat za zamjenika predsjednika Vijeća i to: Zdenko Ružička.
Izvršeno je tajno glasovanje. Kandidat Zdenko Ružička dobio je sedam glasova od
ukupno sedam mogućih glasova. Za zamjenika predsjednika Vijeća češke nacionalne
manjine izabran je Zdenko Ružička.
Konstatira se da je za predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine izabran Slavko
Nehvatal, a za zamjenika predsjednika Zdenko Ružička.
3. Novoizabrani predsjednik Slavko Nehvatal nastavlja daljnje vođenje sjednice.
Za prijedlog članova radnog tijela za izradu prijedloga Statuta predlažu se:
Slavko Nehvatal, Oldžih Petrlik i Darijo Lepka.
Jednoglasno usvojeno.
4. Za članove radnog tijela za izradu Programa rada Vijeća za 2015. godinu predlažu se:
Slavko Nehvatal, Ankica Nehvatal i Darijo Štampf.
Jednoglasno usvojeno.
5. Za članove radnog tijela za izradu prijedloga Financijskog plana za 2015. godinu
predlažu se: Slavko Nehvatal, Zdenko Ružička, Marina Lacković i Vaclav Halupecki.
Jednoglasno usvojeno.
6. Prijedlog kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine: Slavko Nehvatal.

Jednoglasno usvojeno.
7. Gosp. Nehvatal zahvaljuje na ponovnom izboru za predsjednika Vijeća. Vjeruje kako
će se realizirati postavljanje dvojezičnih ploča na ulazima u naselja, te kako će se
potruditi da ostvari to u ovom mandatu.
Gosp. Bilek preuzima riječ, pozdravlja prisutne i zahvaljuje na uspješno održanoj
sjednici. Čestita gosp. predsjedniku te vjeruje kako će suradnja biti uspješna i u
budućnosti. Dodaje kako se nada da će se i gosp. načelnik uključiti u suradnju.
Nadalje, Vijeće ima dobru suradnju sa Češkim besedama i pomaže im koliko je
moguće. Također se zahvaljuje Općinskom načelniku što je se uključio i pomogao u
asfaltiranju parkirališta ispred doma u Donjim Sređanima, te ostalim zajedničkim
projektima. Dodaje kao je potrebno razraditi četverogodišnji plan i realizirati planove.
Gosp. predsjednik zahvaljuje gosp. Bileku. Zahvaljuje i Češkim besedama i limenim
glazbama koje njeguju češku kulturu. Vjeruje kako će se i osigurati i urediti prostorija
koja će se ustupiti Češkoj besedi Dežanovac na korištenje, a u prijedlogu je stan u
vlasništvu Općine Dežanovac.
Sjednica je završila u 22,30 sati.
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