
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčovice
dne 14. října 2022

v místní restauraci 
Začátek:     19,05 hod
Přítomni:   7 členů ZO: Karel Ferschmann, Jiřina Vašková,  Danuše Pavelková, Adam Hauner, Bc. Vendula 
                     Ferschmannová, Mgr. Jitka Trlicová,  Jaroslav Galbavý
Veřejnost:  22

1)  Zahájení zasedání zastupitelstva
Ustavující  zasedání  Zastupitelstva  obce  Němčovice  bylo  zahájeno  v  19:05  hodin  Karlem  Ferschmannem,
dosavadním starostou obce.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno ve smyslu ustanovení § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dne 7. října tohoto roku. Informace o konání ustavujícího zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního úřadu téhož dne, včetně vyvěšení na elektronické úřední desce. Svolání
ustavujícího zasedání zastupitelstva bylo provedeno po uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 7.října 2022 v 16 hodin. Ustavující zasedání zastupitelstva obce
tedy bylo svoláno řádně a včas zákonným způsobem.
Karel Ferschmann dále dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 nově
zvolených členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže jednání zastupitelstva je
usnášeníschopné.

2)  Složení slibu členy zastupitelstva
Karel Ferschmann v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před  složením  slibu  upozornil  přítomné  členy  zastupitelstva,  že odmítnutí složit  slib,  nebo  složení  slibu  s
výhradou, má za následek zánik mandátu dle ust.  § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
v platném znění.

Složení slibu proběhlo tak, že Karel Ferschmann 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  a jejích  občanů  a řídit  se Ústavou  a zákony  České  republiky.“ a  jmenovitě  vyzval  přítomné  členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „SLIBUJI“, podepsání slibu a tím je slib složen.
Členka zastupitelstva  Mgr. J. Trlicová odmítla složit slib bez uvedení důvodů, čímž její mandát dnešním dnem
zanikl. Na uvolněné místo není náhradník. Ostatní členové zastupitelstva slib složili.

3)  Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Program:
1) Zahájení – bylo provedeno
2) Složení slibu zvolených zastupitelů – bylo provedeno
3) Schválení programu
4) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

          5)    Volba starosty a místostarosty 
a)  určení počtu místostarostů
b) určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty



6)   Zřízení finančního a kontrolního výboru
f) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
g) volba předsedy finančního výboru
h) volba předsedy kontrolního výboru

          7)    Diskuse
          8)    Závěr

Usnesení č. 1:  Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčovice byl schválen.
                                                             HLA PRO 6 ZDRŽ 0 PROTI 0

4)   Určení ověřovatelů 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  Galbavého
a zapisovatelem paní Jiřinu Vaškovou.                                                                                      HLA PRO 6 ZDRŽ 0 PROTI 0

5)   Volba starosty a místostarosty

5a) Určení počtu místostarostů
Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

                                                                                                                                      HLA PRO 6 ZDRŽ 0 PROTI 0  
5b) Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty

Usnesení  č.  5: Zastupitelstvo  obce  schvaluje,  že  starosta  bude  svoji  funkci  vykonávat  jako  neuvolněný
a místostarosta také jako neuvolněný.                                                                                     HLA PRO 6 ZDRŽ 0 PROTI 0

5c) Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty
Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty jako veřejnou volbu.

                                                                                                                                     HLA PRO 6 ZDRŽ  0 PROTI 0 
5d) Volba starosty
Na funkci starosty byl navržen Karel Ferschmann.

Usnesení č. 7: Starostou obce zvolilo zastupitelstvo Karla Ferschmanna, nar. 15.8.1955.
                                                                                                                               HLA PRO 6  ZDRŽ 0  PROTI 0

5d) Volba místostarosty
Na funkci místostarosty byl navržen Jaroslav Galbavý. 

Usnesení č. 8:  Místostarostou obce  zvolilo zastupitelstvo Jaroslava Galbavého, nar. 18.9.1981.
                                                                                                                                                 HLA PRO 6  ZDRŽ 0  PROTI 0

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru

6a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor s počtem 3 členů, kontrolní výbor s počtem 3 členů. 

                                                                                                                           HLA PRO 6 ZDRŽ 0  PROTI 0
6b) volba předsedy finančního výboru
Na předsedu finančního výboru byla navržena Bc. Vendula Ferschmannová.

Usnesení č. 10:   Zastupitelstvo obce zvolilo předsedkyní finančního výboru Bc. Vendulu Ferschmannovou.
                                                                                                                                                         HLA PRO 6 ZDRŽ 0 PROTI 0

6c) volba předsedy kontrolního výboru
Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Adam Hauner.
Usnesení č. 11:  Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru Adama Haunera.
                                                                                                                                                   HLA PRO 6 ZDRŽ 0 PROTI 0

Jednotliví členové výborů budou zvoleni na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce Němčovice.



7) Diskuse
Na závěr jednání zastupitelstva obce poděkoval starosta bývalému zastupiteli Stanislavu Kaprasovi a zastupitelce
Mgr. Jitce Trlicové za práci pro obec po dobu svého mandátu a také poděkoval všem občanům, kteří podpořili
kandidátku SNK v komunálních volbách do obce Němčovice, přestože byla jen jedna.

V závěru svého vystoupení starosta informoval přítomné o připravovaných projektech, které bude obec v tomto
volebním období realizovat, Jedná se především o rekonstrukci kanalizační stoky, která je v havarijním stavu (od
Správky ke Spěváčkům), dále stavba místní komunikace (Němčovice – západ), dále rozšíření sběrného dvora
odpadů (čeká se na vydání stavebního povolení), dále se bude zadávat zpracování projektové dokumentace na
stavbu chodníku okolo silnice II. třídy a na dokončení místní komunikace u RD (Od Nového k Baborovskému),
dále stavba Lávky pro pěší a cyklisty přes Berounku (čeká se na vydání stavebního povolení), a také se bude
vyměňovat náplň prvního a druhého kořenového pole v ČOV. Plánuje se také řada dalších drobných údržbových
prací v obou částech obce.
 
Protože byl program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce vyčerpán, ukončil starosta obce Karel Ferschmann
jednání zastupitelstva v 19,36 hodin.

8)  Závěr
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace – pozvánka o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Jednání ukončeno v 19,36 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 14.10.2022

Starosta obce: Karel Ferschmann            ……….……………………………………..

Zapsala: Vašková Jiřina                      ………………….……………………………
 
Ověřovatelé zápisu:  Dana Pavelková       ……………….………………………………                                                                        

                                     Jaroslav Galbavý      ……………………………………………….

Vyvěšeno dne: 15.10.2022
Sejmuto dne:



Presenční listina:

Karel Ferschmann …......……………………………………………………………………………………………...

Bc. Vendula Ferschmannová………………………………………………………………………………………..

Adam Hauner……………………………………………………………………………………………………………...

Jaroslav Galbavý…………………………………………………………………………………………………………..

Danuše Pavelková………………………………………………………………………………………………………...

Mgr. Jitka Trlicová………………………………………………………………………………………………………….

Jiřina Vašková………………………………………………………………………………………………………………..

Dne 14. října 2022




