Obec Hořice na Šumavě
IČ: 00245909, sídlo: Hořice na Šumavě 40, 382 22 Hořice na Šumavě
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě,
konaného dne 04. 11. 2014 od 18.00 hodin.
Místo konání:

Kulturní dům v Hořicích na Šumavě

Přítomni:
Čurda Slavomír, Hanzlík Michal, Indrová Lenka, Koritar Robert, Madej Martin, Ottová
Milada, Pfleger Radim, Šuga Josef, Václavík Jiří
Ustavující zasedání bude až do zvolení starosty obce řídit dosavadní starosta obce Hořice na
Šumavě: p. Martin Madej
Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě:
Zasedání zastupitelstva obce Hořice na Šumavě (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce Hořice na Šumavě Martinem
Madejem(dále jako „předsedající“). Předsedající všem přítomným oznámil, že z jednání
bude pořizován audiozáznam. Zastupitelům bylo umožněno sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
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 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-ti dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta
uplynula dne 24. 10. 2014 a žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hořice na Šumavě zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 27. 10. 2014 do 04. 11. 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající 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).
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Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 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“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva obce Hořice na
Šumavě (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu
všech 9ti členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Jiří Václavík a Slavomír Čurda.
Předsedající určil zapisovatelem zápisu pana Tröstera Petra.
K tomuto nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
1.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Zastupitel Čurda se zeptal, zda je nutné bod č. 4 projednávat. Předsedajícím bylo řečeno, že
ano, že vůle zastupitelů by měla být učiněna usnesením, nikoli pouze verbální shodou.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
č. usnesení 1/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje následující program zasedání:
1. Schválení programu
2. Určení počtu místostarostů
3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Diskuse
Hlasování : počet hlasů pro: 9 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
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2.

Určení počtu místostarostů.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nevyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
č. usnesení 2/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování : počet hlasů pro: 9 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
3.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
č. usnesení 3/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování : počet hlasů pro: 9 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
4.

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 sčítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající navrhl, aby volba starosty i
místostarosty byla provedena formou veřejného hlasování. Žádné jiné návrhy nebyly podány.
č. usnesení 4/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty veřejným hlasováním.
Hlasování : počet hlasů pro: 9 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volně místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
5.

Volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
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Člen zastupitelstva Jiří Václavík navrhl zvolit do funkce starosty pana Martina Madeje. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
č. usnesení 5/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí starostou pana Martina Madeje
Hlasování : počet hlasů pro: 9 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále v zápise veden jako předsedající).
6.

Volba místostarosty. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba
místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Předsedající Martin Madej navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Miladu Ottovou. Jiný
návrh nebyl podán.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
č. usnesení 6/Ust/2014
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí místostarostou paní Miladu Ottovou
Hlasování : počet hlasů pro: 9 počet hlasů proti: 0 zdržel se hlasování: 0
7.
Diskuse
Poté proběhla diskuse zastupitelů s občany obce.
Předsedající konstatoval, že další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě se
bude konat dne 25.11.2014 v 17.00hod. v zasedací místnosti OÚ.
Poté předsedající zasedání ukončil.
Ustavující zasedání bylo ukončeno v 18.42 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2014
Zapisovatel:

Petr Tröster

……………………………

Ověřovatelé:

Slavomír Čurda

……………………………

Jiří Václavík

……………………………

Martin Madej

……………………………

Starosta:
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