Zápis z ustavujícíhozasedání Zastupitelstva obce Němčovice

dne L7. února 2OL9
v místní restauraci

Začátek: ]-9,00 hod
přítomni: Mgr. Michaela

Křížovská (správce obce), 7 členŮ ZO Karel Ferschmann, Jiřina VaŠková,
Pavelková,
Stanislav Kapras, Bc. Vendula Ferschmannová, Mgr. Jitka StřeleČková,
Danuše
Jaroslav Galbavý

Veřejnost: 5
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Němčovice bylo zahájeno
Mgr. Michaelou Křížovskou.

v 19:00 hodin správcem

obce

předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1
zákona č. L28l2ooo Sb., o obcích v platném znění dne 8. února tohoto roku. lnformace o konání
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřednídesce obecního úřadu téhoždne, včetně vyvěšení
na elektronické úřednídesce. Svolání ustavujícíhozasedání zastupitelstva bylo provedeno po uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhŮta uplynula ke dni
8. února 2019. Ustavující zasedání zastupitelstva obce tedy bylo svoláno řádně a vČas zákonným
způsobem.
Správce obce Mgr. Michaela Křížovská dále dle prezentační lisťny přítomných členůzastupitelstva
konstatovala, že přítomno je7 členůzastupitelstva (z celkového počtu 7 všech ČlenŮ zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2) Složeníslibu členy zastupitelstva

Správce obce Mgr. Michaela Křížovská v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné Členy

zastupitelstva ke složeníslibu. Před složenímslibu upozornila přítomné Členy zastupitelstva,
že odmítnuť složit slib nebo složeníslibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle ust. § 55
zákona č.49L|2OO1, Sb., o volbách do zastupitelstev obcív platném znění.

Složeníslibu proběhlo tak, že správce obce Mgr. Michaela Křížovská přečetla slib stanovený v § 69
odst. 2 zákona o obcích: ,,Slibuj| věrnost Českérepublice. SIibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a zákony České

republiky." a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova
,,SLlBUJl", podepsáníslibu a tím byl slib složen.
Žaantl člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3) Schválení programu
Správce obce M8r. Michaela Křížovská seznámila přítomnés návrhem programu v souladu
s pozvánkou předanou členůmzastupitelstva a v souladu s informacízveřejněnou na úřednídesce.
Program:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Zahájení - bylo provedeno
Složeníslibu zvolených zastupitelů - bylo provedeno

Schvóleníprogramu
tJrčeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpróva správce obce ovýkonufunkce
Volba starosty a místostorosty
a) určenípočtu místostarostů
b) určenízpůsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
určenízpůsobu volby starosty a místostarosty

c)

7)

8)
9)

d)
e)

volba starosty
volba místostarosty

Zřízenífinančníhoa kontrolního výboru
určenípočtu členůfinančního o kontrolního výboru

a)
b)

volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního vyboru
Diskuse

c)

Závěr

Usneseníč.1: Program ustavujícíhozasedánízastupitelstva obce Němčovice bylschválen.
HLA PRo 7 zDRŽo PRoTl o
4} Určeníověřovatelů zápisu a zapisovatele
ověřovateli zápisu byli navrženi Danuše Pavelková a Jaroslav Galbavý, zapisovatelem Jiřina VaŠková.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce určilo ověřovateli paní Danuši Pavelkovou a Jaroslava Gelbavého
HLA PRO 7 ZDRŽO PROT|O
a zapisovatelem paníJiřinu Vaškovou.

5)

Správce obce Mgr. Michaela Křížovská seznámila přítomné se svojí zprávou o činnosť
správce obce po dobu výkonu této funkce
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Němčovice vzalo na vědomí zprávu o činnosti správce obce.

6)

Volba starosty a místostarosty

6a| lJrčenípočtu místostarostů

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
6b| lJrčenízpůsobu výkonu funkce starosty a

místostarosty

HLA PRo 7 zDRŽo PRoTl 0

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta bude svoji funkci vykonávat jako
:

neuvolněný a místostarosta také jako neuvolněný.

HLA PRo 7 zDRŽo PRoTl o
6c| Určenízpůsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje zpŮsob volby starosty a místostarosty jako veřejnou
volbu.
HLA PRo 7 ZDRŽ 0 PRoTl 0
6d| Volba starosty
Na funkci starosty byl navržen Karel Ferschmann.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Karla Ferschmanna.
HLA PRo 7 ZDRŽo PRoTl 0
po zvolení starostv převzal starosta vedení zasedání.

6d| V o l b a m ístosta rosty
Na funkci místostarostky byla navržena Bc. Vendula Ferschmannová. Jako protinávrh byl navržen
Jaroslav Galbavý. O proťnávrhu se hlasovalo jako první.
Jaroslav Galbavý obdržel HLA PRO 4, Bc. Vendula Ferschmannová HLA PRO 3
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Jaroslava Galbavého
HLA PRo 4 ZDRzo PRoTl 3
7| Zíízenífina nčníhoa kontrol n ího v,ýboru
7a| určenípočtu členůfinončního a kontrolního výboru

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce zřtzuje finančnívýbor s počtem 3 členŮ, kontrolní výbor
HLA PRo 7 ZDRŽo PRoTl o
s počtem 3 členů.
7b| volba předsedy finančního výboru
Na předsedu finančníhovýboru byla navržena Bc. Vendula Ferschmannová,
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce zvolilo předsedkyní finančníhovýboru Bc. Vendulu
Ferschmannovou.

HLA PRo 7 zDRŽo PRoTl o
7c| volba předsedy kontrolního výboru

Kapras.

Na předsedu kontrolního výboru by| navržen Stanislav
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru Stanislava

Kaprase.
//'
HLAPRo7
zDRzo PRoT}ů/

Jednotliví čIenovévýborů budou zvoleni na dalšímveřejném zasedání zastupitelstva obce
Němčovice.
8) Diskuse

Na závěr jednání zastupitelstva obce poděkoval bývalému správci obce Mgr. Michaele Křížovskéza
práci po dobu, kdy obec neměla zastupitelstvo, za metodickou pomoc, právní analýzy a rady, které
využijeme v nadcházejícím volebním období.
Protože by| program ustavujícíhozasedání zastupitelstva obce vyčerpán, ukončil starosta obce Karel
Ferschmann jednání zastupitelstva ve

frhodin,

t((ra'

9| Závér
PříIohy zápisu:
1) Prezentačnílisťna

2) Lisťna prokazující složení slibu členůzastupitelstva obce,
3) Zveřejněná informace o konáníustavujícího zasedání

o obcích

Jed ná ní ukončeno, /4ÉÍn"a,

Zápis byl vyhotoven dne: 17.2.2Ot9

starosta obce: karel Ferschmann
Zapsala

:

"bBEc

Vašková Jiřina

Ověřovatelé zápisu: Dana Pavelková
Jaroslav Galbauý

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

L7

.2.2Ot9
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