Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě
konaného dne 09.11.2010 od 18.00hod
Místo konání:
Datum konání:
Zahájení:

Obecní úřad Hořice na Šumavě
09.11.2010
18.00 hod.

Přítomni:
Slavomír Čurda, Martin Madej, Milada Veverková, Karel Krčál, ing. Petra Bušinová,
Miroslav Kutlák, Alžběta Schwarzová, Petr Anderle, Jiří Václavík
Ustavující zasedání bude aţ do zvolení starosty obce řídit dosavadní starosta obce Hořice na
Šumavě : p. Slavomír Čurda
Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě (dále téţ jako „Zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.00hod. dosavadním starostou obce p. Slavomírem Čurdou (dále jako
„předsedající“)
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91
odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., 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 29.10.2010, ţádný 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 1.11.2010 do 9.11.2010. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva obce Hořice na
Šumavě (příloha č. 1) konstatoval, ţe přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9
všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je usnášení schopné (§92odst. 3 zákona o
obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe
odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona
č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění)
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákona České
republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
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Ţádný člen Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib
s výhradou.
Bod 1) Programu
Určení ověřovatelů a zapisovatele :
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu:

- Miladu Veverkovou a
- Karla Krčála
Předsedající navrhl určit zapisovatelem zápisu: - Mgr.Jaroslavu Smejkalovou,
- Dagmar Blažencovou
K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající moţnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 1/U/2010
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě určuje:
a) ověřovateli zápisu p. Miladu Veverkovou a Karla Krčála
b)zapisovatelem p. Mgr. Jaroslavu Smejkalovou a p. Dagmar Blažencovou
Výsledek hlasování:
Pro : 9
Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 1/U/2010 bylo schváleno.
Bod 2) Programu
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 moţnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2/U/2010
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelů
2) Schválení programu
3) Určení počtu místostarostů
4) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§71 zákona o obcích)
5) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
6)Volba starosty
7) Volba místostarosty
8) Diskuse

2

Výsledek hlasování:
Pro : 9
Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 2/U/2010 bylo schváleno.
Bod 3) Programu
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/U/2010
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro : 9
Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 3/U/2010 bylo schváleno.
Bod 4) Programu
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 moţnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ţádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/U/2010
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.
Výsledek hlasování:
Pro :
9
Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 4/U/2010 bylo schváleno.
Bod 5) Programu
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, ţe 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 umoţněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Ţádné návrhy nebyly podány
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Návrh usnesení č. 5/U/2010
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro : 9
Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 5/U/2010 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno k volně místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení
konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování pokračováno.
Bod 6) Programu
Volba starosty
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy:
Člen zastupitelstva Milada Veverková navrhla zvolit do funkce starosty pana Martina
Madeje. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Člen zastupitelstva Alţběta Schwarzová navrhla zvolit do funkce starosty pana Slavomíra
Čurdu. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/U/2010
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí starostou Martina Madeje
Výsledek hlasování:
Pro : 6
Proti: 3

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 6/U/2010 bylo schváleno.
K volbě starosty navrženého kandidáta p. Slavomíra Čurdy nebylo přistoupeno, neboť již
byl zvolen starostou obce p. Martin Madej.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako předsedající)
Bod 7) Programu
Volba místostarosty
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:

4

Předsedající Martin Madej navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Miladu Veverkovou.
V případě, ţe nebude zvolena místostarostou paní Milada Veverková, pak navrhuje další
kandidáty v pořadí paní ing. Petru Bušinovou a dále pana Jiřího Václavíka.
Člen zastupitelstva paní ing. Petra Bušinová nepřijala kandidaturu na místostarostu a navrhla
jako kandidáta na místostarostu pana Miroslava Kutláka.
Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/U/2010
Zastupitelstvo obce Hořice na Šumavě volí místostarostou paní Miladu Veverkovou
Výsledek hlasování:
Pro : 6
Proti:

1

Zdrželi se : 2

Usnesení č. 7/U/2010 bylo schváleno.
Bod 8) Programu
Diskuse
Starosta obce Martin Madej poděkoval panu Slavomírovi Čurdovi za dosavadní práci jako
starosty obce a poděkoval občanům obce za důvěru danou mu ve volbách do zastupitelstva
obce.
Pan Karel Krčál sdělil všem přítomným, ţe sice nevolil v souladu se svým svědomím a po
zralé úvaze starostou pana Martina Madeje, ale jeho zvolení respektuje a přeje mu hodně
úspěchů. Dále pan Karel Krčál zdůraznil, ţe je připraven i nadále pracovat dle svého
nejlepšího svědomí ve prospěch obce Hořice na Šumavě a vţdy bude hájit zájem své obce.
Miroslav Kutlák poděkoval za celou svoji kandidátku za obdrţených 666 hlasů občanů obce
Hořice na Šumavě, které jeho volebnímu uskupení byly ve volbách dány. P. Miroslav Kutlák
by si přál do budoucna pracovat pro obec s tím, aby splnil volební program, který ve volbách
prezentoval a voličům slíbil.
Pan Jiří Václavík poděkoval také svým voličům s tím, ţe byl překvapen, ţe byl zvolen do
Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě s tím, ţe si toho váţí a bude se snaţit pracovat ve
prospěch obce co nejlépe.
Pan Martin Madej opětovně poděkoval občanům za obdrţené hlasy ve volbách jak pro sebe,
tak pro svou kandidátku a slibuje, ţe bude vţdy pracovat ve prospěch obce. Martin Madej
vyzval ke spolupráci všechny zastupitele, kteří jednají vţdy sami za sebe a věří, ţe v tomto
budou pokračovat.
Pan Slavomír Čurda také poděkoval voličům za hlasy dané kandidátům ve volbách, kteří byli
s ním na jedné kandidátní listině. Věří, ţe je třeba se dívat směrem do budoucnosti a pracovat
ve prospěch obce. Je třeba vzít ze všeho to nejlepší a upotřebit to ve prospěch obce. Dále
poděkoval pracovníkům obce, úředníkům i pracovníkům mimo obecní úřad s tím, ţe by chtěl
podotknout, ţe obec pro své občany dělá spíše více neţ je jinde obvyklé.
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Starosta obce vyzval všechny občany obce, aby se nebáli za starostou nebo za kterýmkoli
zastupiteli přijít se svými připomínkami či návrhy a slíbil, ţe těmito se vţdy bude zabývat.
Přítomná občanka obce vznesla dotaz, co znamená uvolněný člen zastupitelstva, zda bude
zvolený starosta svoji práci stíhat a zda bude obec rozprodávat majetek pod cenou jako dosud.
Starosta vysvětlil pojem uvolněný člen zastupitelstva – starosta obce v souladu se zákonem
č. 128/2000Sb s tím, ţe bude vykonávat funkci starosty jako uvolněný člen zastupitelstva
řádně. K dotazu ohledně rozprodeje majetku uvedl, ţe tato otázka je na delší vysvětlení a ţe
tento prostor bude dán vţdy v konkrétním případě konkrétní situace prodeje. Pokud se týká
jeho názoru na prodej bytů ve vlastnictví obce, pak on zastává názor, ţe pro obec je ţádoucí,
aby byty byly ve vlastnictví jejích nájemců a vţdy bude preferovat prodej výlučně stávajícím
nájemcům. Pokud se týká návratnosti investic a oprav bytových domů, pak tato forma
nájemného je pro obec nevýhodná, návratnost těchto nutných investic je minimálně za 30let.
V případě, ţe má jakýkoli občan dotaz ohledně prodeje majetku, zejména bytů, pak je moţné
obrátit se na kontrolní výbor obce, který bude zvolen dle zák. č. 128/2000Sb. na příštím
zasedání zastupitelstva. Starosta poděkoval za dotaz a vyzval dotazovatelku, v případě jejího
zájmu, ţe se k tomuto tématu mohou sejít a své názory na věc si vzájemně vysvětlit.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hořice na Šumavě se bude konat
dne 18.11.2010 v 18.00hod.
Ustavující zasedání ukončeno v 18.40hod.

Zapsaly :

Zápis ověřili:

Mgr. Jaroslava Smejkalová :

………………………………………

Dagmar Blaţencová:

………………………………………

Milada Veverková :

………………………………………

Karel Krčál :

……………………………….
Martin Madej
starosta obce Hořice na Šumavě

………………………………………

……………………………….
Milada Veverková
místostarosta obce Hořice na Šumavě
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