OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
e-mail: obec@borsovnvlt.cz, www.borsovnvlt.cz

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce
Boršov nad Vltavou
Datum a čas

29. 10. 2018, 18.00 – 19.40 hod.

Místo

Knihovna Boršov nad Vltavou

Přítomni

Mgr. Jan Zeman, Mgr. Romana Rýcová, Ing. Miroslav Nejedlý, Zdeněk Kamlach,
Ing. Alan Novák, Ing. Michal Vondra, Mgr. Jarmila Ichová, Mgr. Bc. Jana
Zassiedko DiS., Mgr. Sylva Bigasová – omluvena.

Ověřovatelé

Ing. Michal Vondra, Zdeněk Kamlach

Hosté

viz. listina přítomných – (příloha č. 5)

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 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obce Boršov nad Vltavou
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“ (příloha č. 1).
Mgr. Jan Zeman, jako předsedající schůze, přivítal všechny přítomné a zahájil ustavující zasedání
obecního zastupitelstva. Předsedající informoval přítomné, že za volební stranu KDU-ČSL se vzdal
mandátu Ing. Martin Cícha, PhD. a následně i 1. náhradník paní Anderlová Marta. Členkou obecního
zastupitelstva se tímto stala za volební stranu KDU-ČSL Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS. Rezignační
listiny jsou přílohou zápisu (příloha č. 2). Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 3) konstatoval, že je přítomno 8 členů OZ z celkového počtu 9 členů OZ,
takže obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Bod č. Obsah bodu, usnesení
1

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Michala Vondru, pana Zdeňka Kamlacha a
zapisovatele Bc. Martinu Pierovou.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou určuje ověřovatele zápisu
Ing. Michala Vondru, pana Zdeňka Kamlacha a zapisovatele Bc. Martinu Pierovou.
Výsledek hlasování: 6/0/2
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům OZ a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou schvaluje návrh programu
zasedání.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3

Předsedající vyzval přítomné k volbě mandátové komise. Členové OZ po dohodě souhlasili
s tím, že mandátová komise nebude volena.
Návrh usnesení: obecní zastupitelstvo odsouhlasilo, že mandátová komise nebude
volena.

Strana č. 1 z 3

Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4

Předsedající předal členům obecního zastupitelstva „Osvědčení o zvolení“.

5

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy obecního
zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy OZ ke složení slibu pronesením slova „slibuji“,
podáním ruky předsedajícímu a podpisem na připraveném archu (příloha č. 4).
Předsedající, Mgr. Zeman, složil slib do rukou nejstaršího člena obecního zastupitelstva,
p. Kamlacha.
Žádný člen OZ neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

6

Byla provedena volba návrhové a volební komise ve složení Ing. Alan Novák, Ing. Michal
Vondra, Ing. Miroslav Nejedlý.
Návrh usnesení: OZ souhlasí s volbou návrhové a volební komise tak, jak je uvedeno
výše.
Výsledek hlasování: 5/0/3
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7

Předsedající upozornil, že možnost volby starosty a místostarosty může proběhnout jako
volba tajná nebo veřejná. Sám navrhl volbu veřejnou a dal o ní hlasovat.
Návrh usnesení č. 7/1: obecní zastupitelstvo souhlasí s volbu veřejnou.
Výsledek hlasování: 8/0/0
Usnesení č. 7/1 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen uvolněný starosta a po jeho zvolení bude
přistoupeno k volbě neuvolněného místostarosty.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci uvolněného starosty.
Mgr. Romana Rýcová navrhla na funkci uvolněného starosty Mgr. Jana Zemana.
Návrh usnesení č. 7/2: zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou volí uvolněným
starostou obce
Mgr. Jana Zemana.
Výsledek hlasování: 7/0/1
Usnesení č. 7/2 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného
místostarosty.
Mgr. Jan Zeman navrhl na funkci neuvolněného místostarosty Mgr. Romanu Rýcovou.
Výsledek hlasování: 6/1/1
Ing. Michal Vondra navrhl na funkci neuvolněného místostarosty Ing. Miroslava Nejedlého.
Výsledek hlasování: 1/0/7
Návrh usnesení č. 7/3: zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou volí neuvolněnou
místostarostkou obce Mgr. Romanu Rýcovou.
Usnesení č. 7/3 bylo schváleno.

8

Členové OZ provedli volbu předsedů výborů a předsedů komisí. Předsedové výborů a
komisí do 12. 11. 2018 (příští jednání OZ) nahlásí členy jednotlivých výborů a komisí.
Výbory a komise musí mít lichý počet členů.
Návrh předsedů výborů a předsedů komisí:
Finanční výbor – předsedkyně Mgr. Jarmila Ichová
Kontrolní výbor – předseda Ing. Miroslav Nejedlý
Komise životního prostředí – předseda Zdeněk Kamlach
Komise školská a kulturní – předsedkyně Mgr. Sylva Bigasová
Komise sportovní – předseda Ing. Alan Novák
Komise sociální – předsedkyně Mgr. Bc. Jana Zassiedko DiS.
Komise místního hospodářství – předseda Ing. Michal Vondra
Výsledek hlasování: 8/0/0
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Boršov nad Vltavou souhlasí s výše navrženými
předsedy výborů a předsedy komisí.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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9

Diskuze: ze strany přítomných byly vzneseny běžné aktuální komunální dotazy. Veškeré
dotazy přítomných byly předsedajícím, Mgr. Janem Zemanem zodpovězeny.
Předsedající, Mgr. Zeman, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání obecního
zastupitelstva.

Pozn. hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.
Přílohy k zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zák. o obcích
2) Rezignační listiny
3) Prezenční listina
4) Listina prokazující složení slibu zastupitele obce
5) Listina přítomných
V Boršově nad Vltavou dne 29. října 2018
Zapisovatel:
Bc. Martina Pierová

Ověřovatelé:
Ing. Michal Vondra
Zdeněk Kamlach

Mgr. Jan Zeman
starosta obce
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