Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nezdice,
konaného dne 28.2.2011, od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Nezdice
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Nezdice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.05 hodin správcem obce Nezdice Bc. Vladimírem Štruncem Dis. („dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 18.2.2011, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nezdice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.2.2011 do
28.2.2011 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích). Poté předal slovo nejstaršímu členu zastupitelstva obce JUDr. Janu Drdovi
(„dále jako „předsedající“). Předsedající přivítal přítomné a vyzval správce obce
k přečtení slibu členů zastupitelstva.
2) Složení slibu členy zastupitelstva
Správce obce Bc. Vladimír Štrunc Dis. v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu správce
obce upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že správce obce přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Nezdice a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Poté se
slova opět ujal předsedající JUDr. Jan Drda.
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3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisu ing. Boleslavu Pilcovou a pana Vladislava
Gruszku a zapisovatele paní Kateřinu Hofmeisterovou.
4) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.3) v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu programu byl vznesen návrh na doplnění o nový bod č. 9 delegování zastupitele obce pro jednání ve věci projednávání územního plánu obce
Nezdice s pořizovatelem MěÚ Přeštice, odborem výstavby a územního plánování .
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i
občanům obce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení – správce obce
Složení slibu zvolených zastupitelů
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volby místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zpráva správce obce o výkonu funkce
Delegování zastupitele obce pro jednání ve věci projednávání územního
plánu obce Nezdice s MěÚ Přeštice , odborem výstavby a územního
plánování
Diskuse
Závěr

5) Volba starosty a místostarosty
5. a) určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána
jako funkce neuvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Nezdice určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty
obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5. b) určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány, proto se navrhuje hlasování veřejné.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Nezdice určuje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
5. c) navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty ing. Hanu
Bouchnerovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst.2, písm.m) zákona o obcích č.128/2000 Sb.
volí starostkou obce Nezdice ing. Hanu Bouchnerovou.
Po zvolení starostky převzala starostka vedení zasedání (dále jako „předsedající“).
5. d) navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhla zvolit do funkce místostarosty
JUDr. Jana Drdu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Zastupitelstvo obce Nezdice v souladu s § 84 odst.2, písm.m) zákona o obcích
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č.128/2000 Sb. volí místostarostou obce Nezdice JUDr. Jana Drdu.
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
6. a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Nezdice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
6. b) volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru
ing. Jana Kuklu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Zastupitelstvo obce Nezdice volí předsedou finančního výboru ing. Jana Kuklu.
6. c) volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru ing. Boleslavu Pilcovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Zastupitelstvo obce Nezdice volí předsedkyní kontrolního výboru ing. Boleslavu
Pilcovou.
6. d) volba členů finančního a kontrolního výboru:
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru a kontrolního výboru.
Předsedající navrhla zvolit členem finančního výboru pana Václava Tikala .
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Předsedající navrhla zvolit členem finančního výboru pana Miroslava Bradu .
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce Nezdice volí členy finančního výboru pana Václava Tikala a
pana Miroslava Bradu.
Předsedající navrhla zvolit členem kontrolního výboru pana Františka Sudu .
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Předsedající navrhla zvolit členkou kontrolního výboru paní Ilonu Přibáňovou .
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce Nezdice volí členy kontrolního výboru pana Františka Sudu
a paní Ilonu Přibáňovou.
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna dle tabulky č.1, a to ode
dne 1.3.2011. Pro předsedy výborů a členy zastupitelstva i členy výborů,kteří jsou
zároveň členy zastupitelstva odměny nekrátit. Odměny starostky a místostarosty
navrhla předsedající ve výši 80% zákonem daných odměn. Upozornila, že odměny
jsou nižší, než v minulém volebním období. Před hlasováním nebyly členy
zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Tabulka č.1

funkce
starostka
místostarosta
člen zastupitelstva obce, který je současně
předsedou kontrolního nebo finančního
výboru
člen zastupitelstva obce, který je současně
členem kontrolního nebo finančního
výboru
člen zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

hrubá měsíční odměna
9 900 Kč
8 680 Kč
1 400 Kč
713 Kč
430 Kč
Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Nezdice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce:
 neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 430 Kč měsíčně
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neuvolněného člena zastupitelstva obce a současně člena kontrolního nebo
finančního výboru ve výši 713 Kč měsíčně
 neuvolněného člena zastupitelstva obce a současně předsedovi kontrolního
nebo finančního výboru ve výši 1 400 Kč měsíčně
 místostarosty obce 8 680 Kč měsíčně
 starostky obce 9 900 Kč měsíčně
Odměna bude poskytována od 1. 3.2011.
8) Zpráva správce obce o výkonu funkce v období 16.10.2010-28.2.2011
Dalším bodem programu je zpráva správce obce o jeho dosavadní činnosti.
Předsedající vyzvala správce obce, pana Vladimíra Štrunce, o přednesení zprávy o
činnosti za období od 16. 10. 2010 - 28. 2. 2011( příloha č. 4). Členové zastupitelstva
ani občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Zastupitelstvo obce Nezdice bere na vědomí zprávu správce obce.

9) Delegování zastupitele pro jednání o pořízení nového územního plánu obce
Starostka obce ing. Hana Bouchnerová navrhla zastupitelstvu obce delegovat pro
spolupráci s pořizovatelem územního plánu (MěÚ Přeštice, odbor výstavby a
územního pánování ) místostarostu JUDr. Jana Drdu. Navržený bude spolupracovat
s pořizovatelem v pořizování územního plánu obce Nezdice dle § 6 odst. 5 písm.“f“
stavebního zákona ve vazbě na §47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 stavebního
zákona. ( příloha č. 5)
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce Nezdice určuje pro jednání o pořízení územního plánu obce
s pořizovatelem JUDr. Jana Drdu.
10) Diskuze


Paní Duchková: „ Hovoříte zde o rozšiřování obce. Počítá obec také s rozšířením
kanalizace a s výstavbou čističky odpadních vod?“
Ing. Hana Bouchnerová: „ Tento problém trápí většinu obcí v našem státě. Do roku
2010 měly všechny obce větší než 2 000 obyvatel mít čistírnu odpadních vod. To
nebylo dodrženo. Vidíme, že to nemohou splnit ani tak velké obce. Teprve až se vyřeší
tyto velké obce a města, přijdou na řadu obce menší a my vzhledem k tomu, že
patříme k těm nejmenším, pak předpokládám, že nám bude muset v tomto stát
výrazně pomoci stát, který si takovéto cíle klade. Při dnešních cenách by jen nová
čistička vyšla kolem 15 mil. Kč a to nejsme schopni vyřešit ani s pomocí dotací. Navíc
k tomu je potřeba úplně nové kanalizace po celé obci a to jsou další miliony navíc.
Pokoušíme se komunikovat s provozovatelem našeho vodovodu KAV Starý Plzenec,
zda by se nenašlo nějaké rozumné řešení např. přímo se napojit na čističku
v Borovech. Tak uvidíme.
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Paní Ilona Přibáňová: „ Jak to letos vychází s termínem pouti?“

Ing. Hana Bouchnerová: „ Vzhledem k tomu, že se každoročně potýkáme s datem
pouti, navrhuji, aby se pouť nadále držela podle tradice, tj. první neděli po sv.
Prokopovi ( 4.7.). V letošním roce by tak pouť vycházela na 10. července 2011, to znamená
společně s poutí v Klatovech. Pan Cibulka, který nám každoročně zajišťuje pouťové atrakce
se již ozval, tak je slušnost mu včas odpovědět.
Kdo je tedy pro, aby se pouť slavila podle tradice? Má někdo ze zastupitelů či přítomných
občanů jiný návrh? Nikdo se nepřihlásil.
Pro : 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Datum nezdické pouti připadne na první neděli po 4.7., tedy podle tradice


Paní Ilona Přibáňová: „ Pak jsem se chtěla zeptat, jak je to s úhradami za děti v MŠ
Borovy. Chtěla jsem přihlásit svého syna a paní ředitelka MŠ mi řekla, že Kubíka
nepřijme, protože obec Nezdice dvakrát nezaplatila neinvestiční náklady MŠ?“

Ing. Hana Bouchnerová: „ Informace nejsou úplně pravdivé. Nezaplatili jsme pouze
jednou a to z toho důvodu, že obec Borovy předložila neplatnou smlouvu. Toto potvrzuje i
správce obce pan Vladimír Štrunc, s tím, že odmítl zaplatit částku kvůli neplatné smlouvě.
Obec Borovy již pracuje na nápravě. Starostka obce slibuje paní Přibáňové, že se její případ
prošetří a ozve se.


Dále Hana Bouchnerová ještě seznámila přítomné s činností Místní akční skupiny OS
Aktivios, která sídlí v 1. patře budovy. Jedná se o zájmové sdružení, které má
současné době 46 členů ( 2 mikroregiony Přešticko a Úslavu, obce, podnikatele,
neziskovky i aktivní občany). Cílem sdružení je zlepšit kvalitu a život celého našeho
venkovského regionu (= 68 obcí na území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a
Mirošovska).

Již v roce 2007 MAS vypracovala Strategický plán Leader 2007 - 2013 „Šance pro jižní
Plzeňsko“. Díky tomu tak OS Aktivios každý rok finančně podporuje na svém území
smysluplné projekty, které přispějí k posílení ekonomiky a rozvoje regionu, ke zkvalitnění
života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově
kulturního dědictví po našich předcích.
Dosud bylo rozděleno mezi 71 žadatelů 29 mil.
Sdružení je i přínosem pro obecní pokladnu a to ročním nájmem včetně energií přes 89 tisíc
Kč, což rozhodně není pro Nezdice zanedbatelná částka.
Starostka ještě seznámila přítomné s vyhlášeným grantem pro mládež od 15 let JUMP.
Ukončení žádostí je 1.4.2011. Více na www. mas-aktivios.cz


Pan Josef Rejthar: „Já bych se moc přimlouval, aby se tady nezavřela prodejna.“ To
by bylo hrozné.“
Ing. Bouchnerová: „ Pane Rejthare, nemáme žádné informace o tom, že by se měl
obchod zavírat. Předpokládám, že by nám to COOP včas sdělil. Samozřejmě je
v zájmu nás všech, aby zde prodejna zůstala. V tom se určitě všichni shodneme.“
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 hod
Zápis byl vyhotoven dne: 1.3.2011
Zapisovatel: Kateřina Hofmeisterová ……………………………………………...

Zápis ověřili:

ing. Boleslava Pilcová ……………………………………….

Vladislav Gruszka ……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

JUDr. Jan Drda
místostarosta

ing. Hana Bouchnerová
starostka
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