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Zápis z ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Nezdiceo konanéhodne
3. listopadu20t4, od 18:00 hodin v zasedacímístnostioÚ v Nezdicích
Zahájení zasedání zastup itelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Nezdice (dá|e téžjako ,,zastupitelstvo..)by|o zahájeno v 18,05
hodin dosavadnímmístostarostouobce JUDr. Janem Drdou (,'dálejako ,,předsedající..).
Před zahájenímzasedáníbylo členůmzastupitelstvaobce (při prezenci) předrínoosvědčenío
zvolení členem zastupitelstva obce podle $ 53 zákona č. 49112001 Sb., o volbách do
zastupitelstevobcí a o změně některých zákonů,v platnémzněni.
Předsedajícíschůzekonstatova|, Že zaseďaníbylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s $ 91
odst. 1 zákonač. 12812000Sb., o obcích(obecnízŤízeni),
v platnémznění,konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 24. října2014 v 16,00 hodin, žádnýnávrh nebyl podan). Informacepodle $ 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřednídesce obecního úřadu Nezdice zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně7 dni, a to od 27, Ťíjna2014 do 3. listopadu 2014, Současně
byla zveřejněna na ,,elektronickéúřednídesce... Předsedajícíschůze dá|e z prezenčnílistiny
přítomných (viz. příloha č.1) konstatoval, žepřítomnoje 7 členůzastupitelstva (z celkového
počtu7 všech členůzastupitelstva),takže zastupitelstvoje usnášeníschopné
($ 92 odst. 3
zákona o obcích)a2 občané
z obceNezdice.
Složeníslibu členyzastupitelstva
Předsedajícív souladu s $ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnéčlenyzastupitelstvake
sloŽeníslibu. Před složenímslibu předsedajícíupozornil přítomnéčleny zastupitelstva,že
odmítnutísložit slib nebo sloŽení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ($ 55
zákona č, 49112001Sb.' o volbách do zastupitelstevobcí a o změně někteých zákonů,v
platnémznění).
Složeníslibu proběhlo tak, Že předsedajícípřečetlslib stanovený v $ ó9 odst. 2 zákona o
obcích,,Slibuji věrnost Ceské republice. Slibuji na svou česta svědomí,žesvojifunkci budu
vykondvat svědomitě, v zdjmu obce Nezdice u jejích občanůa řídit se Úsfuvou a zúkony
Ceské republiky... Po té jmenovitě vyzva| přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesenímslova ',slibuji..a podpisem na připravenémarchu (viz. přítoha č.2),
Zádný členzastupitelstva neoďmítl složitslib anÍ nesložíIslíb s výhraďou.
Ad 1) Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Františka Sudu a Ing. Jana Kuklu a
zapisovatelkou Kateřinu Hofmeisterovou. K návrhu nebyly vzneseny žádnéprotinávrhy.
Před hlasovánímdal předsedajícímoŽnostvyjádřit se přítomnýmobčanům.
Ná)lrh usnesení,.
Zastupitelstvoobce Nezdice určujeověřovateli zápisu pana FrantiŠkaSudu a Ing. Jana Kuklu
a zapisovatelkouKateřinu Hofmeisterovou.
Výsledek h|asování:
pro 7 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 0 členů
Usneseníbylo schváleno.
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Ad 2) Schválení programu:
Předsedajícíseznámil přítomnés návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřednídesce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.Před hlasováním dal
předsedajícímoŽnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající
dalhlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdice schvaluje ndsledujícíprogram ustavujícíhozasedání:
1) Určeníověřovatelůzápisu a zapisovatele
2) Schváleníprogramu
3) Volba starosty a místostarosty:
a) určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba m[stostarosý
4) ZřízeníJinančníhoa kontrolního výboru
a kontrolníhovýboru
a) určenípočtu členůfinančního
b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
výboru
d) volba členůfinančního
e) volba členůkontrolního výboru
5) Rozhodnutío odměnách za výkonfunkcí neuvolněnýchčlenůzastupitelstva
6) Diskuse
Výsledek hlasování:
pro 7 ělenů
proti 0 členů
zdtže|se 0 členů
Usneseníbylo schváleno.

Ad 3) Volba starostya místostarosty
a) určenízpůsobuvolby starostya místostarosty
jinak, probíhávolba starostya
konstatova|,že nestanoví-lizastupitelstvo
Předsedající
Změnuzpůsobu
hlasovánímusíschválitzastupitelstvo.
místostarosty
veřejněhlasováním.
jednotlivými
případě
členy zastupitelstvaodevzdány do
tajné
volby
hlasy
V
budou
připravenéhlasovacíurny, následněbudoupředsedajícím
spočítány
a případnýmčlenům
zkontrolovat'Předsedajicívyzval členy
zastupitelstvabude umoŽněnovýsledek sčítaní
zastupitelstvak přednesenínávrhůna změnuzpůsobuhlasování.
Zádnénávrhy nebyly podány.
případně
Předsedající
dá|eupozornil,Že nejdřívebudevolen starostaa po jeho zvo|ení,
po nezvoleníŽádného
o jednotlivých
kandidátabudepřistoupenok volbě místostarosty'
kandidátechbudehlasovánov pořadí,v jakémbylrinavtženi,přičemžpo platnémzvolení
pokračováno.
konkrétního
kandidátajiž nebudev hlasoviání
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b) volba starostyobce
Předsedajícivyzva| členy zastupitelstvak podávánínávrhůna funkci starosty.Byly
podány následujícínávrhy. ČlenzastupitelstvaJUDr. Jan Drda havrhl zvolit do funkce
13' 5, 1964v Klatovech.Před hlasováním
starostkyIng.Hanu Bouchnerovou'naÍozenou
sdělit svéstanovisko.
i přítomnýmobčanům
byla dánamoŽnostzastupitelům
nebylo.
sděleno
stanovisko
Žaane
Návrh usnesení:
obce Nezdice volí starostkouIng. Hanu Bouchnerovou'naÍozenou13. 5.
Zastupitelstvo
1964v Klatovech.
Výsledekhlasování:
pro 6 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 1 členů
Usneseníbylo schváleno.
starostkavedenízasedáni(dále vedenjako ,,předsedající..)'
Po zvolenístarostypŤevza|a
c) volba místostarosfyobce
Předsedajícivyzva|a členy zastupitelstvak podávánínávrhůna funkci místostarosty.
Ing. Hana Bouchnerovánavrhla
návrhy:Clenka zastupitelstva
Byly podánynásledující
1. 8. 1946v Nezdicích.Před
JUDI' JanaDrdu,narozeného
zvolit do funkcemístostarosty
sdělit svéstanovisko.
i přítomnýmobčanům
hlasovánímbyla dánamoŽnostzastupitelům
Žadnestanoviskosdělenonebylo'
Návrh usnesení..
1. 8. 1946
JUDr. JanaDrdu,narozeného
obceNezdicevolímístostarostou
Zastupitelstvo
v Nezdicích.
Výsledekhlasování:
pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 1 členů
Usneseníbylo schváleno.
a kontrolníhovýboru
Ad 4) Zílzenífinančního
úvodemtohoto bodu informovalao povinnosti zŤiditfinančnía kontrolnívýbor
Předsedající
t$117 odst. 2 a $ 84 odst. 2 písm.|) zákona o obcích],neboťfunkčníobdobívýborů
zastupitelstva.
předchozíhozastupitelstvazaniklo spolu se zánikempůvodního
a kontrolníhovýboru
a) určenípočtučlenůfinančního
výboru,který musíb1.tlichý ($ 117 odst.3 zákonao
určujepočetčlenů
Zastupitelstvo
obcích),přičemžfinaněnía kontrolnívýbor musímítnejménětři členy($ 119 odst. 1
zákonao obcích).Členyvýboru mohou bfi členovézastupitelstvai jiné osoby' pouze
($ 117 odst.4 zákonao obcích).Cleny
předsedouvýborumůŽebý jen členzastupitelstva
kontrolníhonebo finančníhovýboru nemůžebýt starosta, místostarosta,tajemník
práce na obecnímúřadu($
a účetní
rozpočtové
obecníhoúřaduani osoby zabezpečující
navrhla, aby zastupitelstvozŤidi|ofinanční
119 odst. 1 zákona o obcích).Předsedající
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výbora kontrolnívýbor,přičemžkaždýz nich budemíttři členy.Jiný návrh podánnebyl.
Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanůmsdělit své
stanovisko.
Žaanestanoviskosdělenonebylo.
Ntvrh usngsení:
Zastupitelstvo
obceNezdicezřizujefinanční
výbora kontrolnívýbor.oba výborybudou
tříělenné.
Výsledekhlasování:
pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Usnesení
bylo schváleno.
b) volba předsedyfinančního
výboru
Předsedajíci vyzva|a členy zastupitelstvak podávání návrhů na funkci předsedy
finančního
výboru.Byly podánynásledující
návrhy:Předsedající
navrhlazvo|it do funkce
předsedyfinančního
výboru Ing. Jana Kuklu, narozenéhodne 26, 12. 1949v Klatovech.
Před hlasovánímbyla dána moŽnost zastupitelůmi přítomnýmobčanůmsdělit své
stanovisko.
Žaanestanoviskosdělenonebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obceNezdicevolípředsedoufinančního
výboruIng.JanaKuklu,
narozeného
dne26. 12. 1949v Klatovech.
Výsledekhlasování:
pro 6 členů
proti 0 členů
zdrŽe|se 1 členů
Usnesení
bylo schváleno.
c)volba předsedykontrolníhovýboru
Předsedajícívyzva|a členy zastupitelstvak podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolníhovýboru. Byly podány následujici návrhy: Předsedajícínavrhla zvolit do
funkcepředsedykontrolníhovýboru pana FrantiškaSudu, narozenéhodne 26. 10, |949
v Nezdicích' Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělitsvéstanovisko.
Žaanestanoviskosdělenonebylo.
Nóvrh usnesení.,
Zastupitelstvo
obceNezdicevolípředsedoukontrolního
výboÍupanaFrantiškaSudu,
narozeného
dne26. I0. 1949v Nezdicích.
Výsledekhlasování:
pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 1 členů
Usneseníbylo schváleno.
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d) volba členůfinančníhoýboru
Předsedajícívyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančníhovýboru.
Byly podány následující návrhy: Předsedajícínavrhla zvo|it členem finančníhol,ybo.u
pana Miloslava Hořkého' narozeného9. 2, 1989 v Klatovech a pana Miroslava Bradu,
narozeného27.2. 1946 v Borovech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdice volí členyfinančníhovýboru pana Milos1ava Hořkého,
narozeného9.2. 1989 v Klatovech a pana Miroslava Bradu, narozeného27 .2, 1946v
Borovech.
Výsledek hlasování:
pro 6 členů
proti 0 členů
zdrže|se 1 členů
Usneseníbylo schváleno.

e) volba členůkontrolního výboru
Předsedajícívyzva|a členyzastupitelstva k podávání návrhůna členykontrolního qýboru.
Byly podríny následující návrhy: Předsedající navrhla zvo|it čienem zvo|it čl",,".,'
kontrolníhovýboru MUDr. Annu Schejbalovou' narozenou 4. 3. 1968 v Sedlčanecha
paníIlonu Přibaňovou' narozenou6. 10. 1980 v Klatovech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nezdice volí členykontrolního výboru MUDr. Annu Schejbalovou,
narozenou4.3. 1968 v Sedlčanechapaní Ilonu Přibáňovou' narozenou6. 10. 1980
v Klatovech.
Výsledek hlasování:
pro 7 členů
proti 0 členů
zdrže|se 0 členů
Usneseníbylo schváleno.

Ad 5) Rozhodnutí o odměnáchzavýkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členůmzastupitelstva, předsedům r,yboru, členům
'qýboru,kteří jsou zároveŤ členy zastupitelstva,
místostarostovia starostce byla v souladu s $
72 a $ 77 odst.2 zákona o obcích a nařízenívlády ě. 3712003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členůmzastupitelstev' v platném znění,poskýována měsíčníodměna dle zákonem
daných odměn dle tabulky ě.1 (viz. příloha č.3), a to ode dne4.listopadu 2014.
Před hlasováním nebyly členyzastupitelstva obce podány žádnénávrhya občanéobce
neuplatnili žádnástanoviska.
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Návrh usnesení..
Zastupitelsr"-oobceNezdicevsouladus$72a$84odst'2písm.n)zákonaoobcíchstanoví
odměnu za' ýkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, předsedů výborů, členům
Úboru" kteříjsou zároveí členyzastupitelstva,místostarostya starostky obce dle tabulky č. 1
(viz příloha č. 3). odměna bude poskytována ode dne 4. 11. 2014, V případě personální
arrěny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty,
předsedy výboru, předsedy komise, členavýboru' členakomise) bude odměna
místostarosty,
ná|eŽetode dne zvolení do tétofunkce.

Výsledekhlasování:
pto 7 členů
proti 0 členů
zďrže|se 0 členů
Usneseníbylo schváleno.
Ad 6) Diskuze
Nikdo senepřihlásil.
v 19,15hodin.
ukončilazaseďánizastupitelstva
Předsedající
Přílohyzápisu:
listina
1)Prezenční
prokazující
obce
zastupitelstva
složení
slibu členů
2) Listina
zastupitelstva
3) Tabulkač.1 o výšiodměn zavýkon funkcíneuvolněnýchčlenů
zasedánípodle $ 93 odst. I zákona
4) ZveÍejnéná
informaceo konáníustavujícího
o obcích
Zapisbyl vyhotovendne:3.11.2014
Zapisovatel: Kateřina Hofmeisterová
zápisu:
ověřovatelé
panFrantišek
Sudadne3. II.2014
Ing.JanKukla dne3. IL2014

il*r4

-i^ JUDr. Jan Drda
místostarosta

Ing. Hana Bouchnerová
starostka
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