Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Zastupitelstvo obce Nelahozeves

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves
konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin.

Přítomni:
členové zastupitelstva obce:
Zdeněk Schneider, Petr Richtrmoc, Ing. Olga Riegertová, Jakub Brynda, Tomáš Robek, Ing. Stanislav
Lidmaňský, Mgr. Josef Kukla, Stanislav Kuchta, Bc. Radek Modes

ostatní: Ing. Josef Kebrle

Zapisovatel:

Zuzana Dvořáková a Alena Kučírková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Olga Riegertová a Bc. Radek Modes

[1]

Zahájení
Vážené dámy a pánové, vítám Vás na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Nelahozeves.
Konstatuji, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ust. § 91
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, návrh nebyl soudu podán). Informace podle
ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nelahozeves zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 10. do 29. 10. 2018. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Konstatuji, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 9-ti členů zastupitelstva), tj.
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlašuji zastupitelstvo obce za
usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).
Prezenční listina členů zastupitelstva obce – příloha č. 1
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Konstatuji, že zapisovatelky pořizují pro účely pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva zvukovou
nahrávku. Pokud je zde někdo, kdo pořizuje vlastní zvukovou nahrávku, žádám, aby se představil a
sdělil přítomným pro jaké účely tak činí.
Pan Miloš Mojžiš – pořízení nahrávky za účelem zveřejnění na portálu nela.cz

2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
V tuto chvíli vyzývám zastupitele, aby v souladu s ust. § 69 odst. 2) zákona o obcích složili slib.
Upozorňuji přítomné členy zastupitelstva obce, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou
má za následek zánik mandátu (viz ust. § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v ust. § 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 obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připravené listině s textem slibu.
Žádný z přítomných členů zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce – příloha č. 2

3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělil, že zapisovatelkami zápisu ze zasedání jsou paní Zuzana Dvořáková a paní Alena
Kučírková.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi Ing. Olga Riegertová a Bc. Radek Modes.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení č. 1/10/2018 Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkami zápisu paní Zuzanu Dvořákovou a paní Alenu
Kučírkovou a ověřovateli zápisu paní Ing. Olgu Riegertovou a pana Bc. Radka Modese.

4. Schválení programu
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce, která
byla doručena členům zastupitelstva obce. Před hlasováním byla dána možnost navrhnout doplnění
programu a také byla dána možnost veřejnosti k vyjádření.
Předsedající dává hlasovat o doplnění programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty obce a místostarosty obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
d) volba starosty obce
e) volba místostarosty
6. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a) zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů

b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších
osob
8. Pověření zastupitelů prováděním svatebních a občanských obřadů. Pověření užívat
závěsný odznak se státním znakem.
9. Diskuse
10. Závěr
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 2/10/2018 Schválení programu jednání zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Zahájení
Složení slibu členy zastupitelstva obce
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Volba starosty obce a místostarosty obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
d) volba starosty obce
e) volba místostarosty
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a) zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob
Pověření zastupitelů prováděním svatebních a občanských obřadů. Pověření užívat závěsný
odznak se státním znakem.
Diskuse
Závěr

5. Volba starosty obce a místostarosty
a)

Určení počtu místostarostů

V rámci rozpravy byly vzneseny dva návrhy:
Člen zastupitelstva obce pan Jakub Brynda navrhl, aby byl v obci volen pouze jeden místostarosta.
Člen zastupitelstva obce pan Stanislav Lidmaňský navrhl, aby v obci byli voleni dva místostarostové.
Následně bylo hlasováno o návrzích:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Nelahozeves bude zvolen jeden místostarosta.
Hlasování:
Pro: 5 (Brynda, Schneider, Riegertová, Richtrmoc, Robek)
Proti: 3 (Modes, Kuchta, Lidmaňský)
Zdržel se: 1 (Kukla)
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 3/10/2018 Určení počtu místostarostů
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Nelahozeves bude zvolen jeden místostarosta.
b)

Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Otevírám rozpravu k tomuto bodu
Zastupitel J. Brynda navrhl, aby:
1) Funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná.
2) Funkce místostarosty byla vykonávána do 31. 12. 2018 jako neuvolněná.
3) Funkce místostarosty byla od 1. 1. 2019 vykonávána jako uvolněná.
Rozprava k tomuto bodu:
Následně se hlasovalo o jednotlivých usneseních.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení č. 4/10/2018 Způsob vykonávání funkce starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce místostarosty byla vykonávána do 31. 12. 2018 jako
neuvolněná.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 2 (Kukla, Modes)
Zdržel se: 0
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 5/10/2018 Způsob vykonávání funkce starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce místostarosty byla do 31. 12. 2018 vykonávána jako
neuvolněná.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce místostarosty byla od 1. 1. 2019 vykonávána jako
uvolněná.

Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Kukla, Modes)
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 6/10/2018 Způsob vykonávání funkce starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce místostarosty byla od 1. 1. 2019 vykonávána jako uvolněná.
c)

Určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
Otevírám rozpravu k tomuto bodu:
S. Lidmaňský navrhl, aby volba starosty obce a místostarosty obce proběhla tajným hlasováním.
J. Brynda navrhl, aby volba starosty obce a místostarosty obce proběhla veřejným hlasováním
(zvednutím ruky).
Předsedající dal hlasovat o návrzích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty obce tajným hlasováním.
Hlasování:
Pro: 4 (Modes, Kukla, Kuchta, Lidmaňský)
Proti: 5 (Brynda, Schneider, Riegertová, Richtrmoc, Robek)
Zdržel se: 0
Návrh nebyl přijat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty obce veřejným hlasováním
(zvednutím ruky).
Hlasování:
Pro: 5 (Brynda, Schneider, Riegertová, Richtrmoc, Robek)
Proti: 4 (Modes, Kukla, Kuchta, Lidmaňský)
Zdržel se: 0
Schváleno 5 hlasy.
Usnesení č. 7/10/2018 Způsob volby starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty obce veřejným hlasováním
(zvednutím ruky).

d)

Volba starosty obce
Nejprve bude volen starosta obce a po jeho zvolení případně po nezvolení žádného kandidáta
bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude
v hlasování o dalších kandidátech pokračováno.
Vyzývám členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci starosty obce.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce pan Stanislav Lidmaňský navrhl zvolit do
funkce starosty obce pana Zdeňka Schneidra. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou
na starostu obce nesouhlas.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce pan Zdeněk Schneider navrhl zvolit do
funkce starosty obce pana Jakuba Bryndu.
Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na starostu obce souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou obce
Nelahozeves pana Jakuba Bryndu.
Hlasování:
Pro: 5 (Brynda, Schneider, Riegertová, Richtrmoc, Robek)
Proti: 3 (Lidmaňský, Kuchta, Modes)
Zdržel se: 1 (Kukla)
Schváleno 5 hlasy.
Starostou obce Nelahozeves byl zvolen pan Jakub Brynda.
Usnesení č. 8/10/2018 Volba starosty obce
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou obce
Nelahozeves pana Jakuba Bryndu.

Po zvolení starostou obce se pan Jakub Brynda ujal řízení zasedání (dále v textu uváděn jako
„předsedající“).

e) Volba místostarosty
J. Brynda vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce Bc. Radek Modes navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Mgr. Josefa Kuklu. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na
místostarostu nesouhlas.
Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva obce Ing. Olga Riegertová navrhla zvolit do
funkce místostarosty pana Zdeňka Schneidra. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou
na místostarostu souhlas.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce Mgr. Josef Kukla navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Tomáše Robka. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na
místostarostu nesouhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou
obce Nelahozeves pana Zdeňka Schneidra.
Hlasování:
Pro: 5 (Brynda, Schneider, Riegertová, Richtrmoc, Robek
Proti: 0
Zdržel se: 4 (Modes, Kukla, Kuchta, Lidmaňský)
Schváleno 5 hlasy.
Místostarostou obce Nelahozeves byl zvolen pan Zdeněk Schneider.
Usnesení č. 9/10/2018 Volba místostarosty
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou
obce Nelahozeves pana Zdeňka Schneidera.

6. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Zastupitelstvo má povinnosti zřídit finanční výbor a kontrolní výbor (ust. § 117 odst. 2/ a § 84
odst. 2/ písm. l/ zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva obce
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce určuje počet členů
výborů, který musí být lichý, každý z těchto výborů musí být nejméně tříčlenný (ust. § 119 odst.
1/ zákona o obcích). Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce, členy výboru mohou
být členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby (§ 117 odst. 4/ zákona o obcích). Členy
kontrolního výboru ani finančního výboru nemohou být starosta obce, místostarosta ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích).
J. Brynda navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor s tím, že oba
výbory budou tří-členné.
Dále navrhuji volit pouze předsedy těchto výborů a na příštím zasedání hlasovat o členech
jednotlivých výborů a komisí.
J. Kebrle navrhl, že by se zastupitelstvo mělo pokusit zvolit členy výborů.

J. Brynda navrhl, aby byli zvoleni pouze předsedové výborů a tím byla naplněna zákonná
povinnost.
R. Modes sdělil, že si myslí, že 3-členný výbor bude málo a že výbory by měly být pěti-členné.
J. Brynda souhlasil a odpověděl, že počet členů komisí může být i více než tři.
Návrh usnesení:
Navrhuji, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor s tím, že oba výbory
budou tří-členné s možností rozšíření těchto výborů.
Dále navrhuji volit pouze předsedy těchto výborů a na příštím zasedání hlasovat o členech
jednotlivých výborů a komisí.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 10/10/2018 Zřízení kontrolního a finančního výboru a počet jejich členů
Navrhuji, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor s tím, že oba výbory
budou tří-členné s možností rozšíření těchto výborů.
Dále navrhuji volit pouze předsedy těchto výborů a na příštím zasedání hlasovat o členech
jednotlivých výborů a komisí.
Volba předsedy finančního výboru
Vyzývám členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce Zdeněk Schneider navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru paní Ing. Olgu Riegertovou. Navržená kandidátka vyslovila se svou
kandidaturou na předsedu finančního výboru souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru paní Ing. Olgu Riegertovou.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 11/10/2018 Volba předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru paní Ing. Olgu Riegertovou.

b) Volba předsedy kontrolního výboru
Vyzývám členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce pan Mgr. Josef Kukla navrhl zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru pana Bc. Radka Modese. Navržený kandidát vyslovil se svou
kandidaturou na předsedu kontrolního výboru souhlas.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Bc. Radka Modese.
Hlasování:
Pro: 7 (Lidmaňský, Modes, Brynda, Schneider, Riegertová, Kukla, Robek)
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Kuchta, Richtrmoc)
Schváleno 7 hlasy.
Usnesení č. 12/10/2018 Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Bc. Radka Modese.

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných a
uvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob
a) O výši měsíční odměny a data, od kdy bude poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo
obce.
Zastupitelstvo obce Nelahozeves stanovuje měsíční odměnu s účinností od 1. 11. 2018 za výkon
funkce neuvolněného člena ZO, člena ZO a zároveň člena výboru nebo komise, člena ZO a zároveň
předsedu výboru nebo komise a člena komise podle přílohy nařízení vlády č.: 318/2017 Sb.,
v platném znění od 1. 1. 2018.
Příloha č. 4 – Tabulka - Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč.
Shrnutí:
Neuvolněný místostarosta

29 546,- Kč

Člen zastupitelstva

1 641,- Kč

Člen ZO a zároveň člen výboru nebo komise

2 736,- Kč

Člen ZO a zároveň předseda výboru nebo komise

3 283,- Kč

Člen komise

600,- Kč

Odměna bude poskytována měsíčně s účinností od 1. 11. 2018.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se jako člen
zastupitelstva obce zúčastní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 72 a 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon funkcí neuvolněných a uvolněných členů zastupitelstva obce v maximální výši dle
přílohy nařízení vlády č.: 318/2017 Sb., v platném znění od 1. 1. 2018 (viz. Příloha č. 4)

Neuvolněný místostarosta
Člen zastupitelstva
Člen ZO a zároveň člen výboru nebo komise
Člen ZO a zároveň předseda výboru nebo komise
Člen komise

29 546,- Kč
1 641,- Kč
2 736,- Kč
3 283,- Kč
600,- Kč

Odměna bude poskytována měsíčně s účinností od 1. 11. 2018.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně ode dne přijetí
tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se
jako člen zastupitelstva obce zúčastní.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.
Usnesení č. 13/10/2018 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných a uvolněných
členů
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 72 a 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon funkcí neuvolněných a uvolněných členů zastupitelstva obce v maximální výši dle
přílohy nařízení vlády č.: 318/2017 Sb., v platném znění od 1. 1. 2018 (viz. Příloha č. 4)
Neuvolněný místostarosta
29 546,- Kč
Člen zastupitelstva
1 641,- Kč
Člen ZO a zároveň člen výboru nebo komise
2 736,- Kč
Člen ZO a zároveň předseda výboru nebo komise
3 283,- Kč
Člen komise
600,- Kč‘
Odměna bude poskytována měsíčně s účinností od 1. 11. 2018.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se jako člen
zastupitelstva obce zúčastní.
b)

Předsedající navrhl stanovit odměny nečlenům zastupitelstva obce – členům výborů
zastupitelstva obce a členům a předsedům komisí starosty obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměny ve výši 600,-Kč/ měsíčně za výkon funkcí členů výborů
zastupitelstva obce a členů a předsedů komisí starosty obce osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné
funkce.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení č. 14/10/2018 Stanovení odměn za výkon funkcí členů a předsedů výboru a komisí,
osobám, které nejsou členy zastupitelstva
Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměny ve výši 600,-Kč/ měsíčně za výkon funkcí členů výborů
zastupitelstva obce a členů a předsedů komisí starosty obce osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné
funkce.

8. Pověření zastupitelů prováděním svatebních a občanských
obřadů a pověření užívat závěsný odznak se státním znakem.
Vzhledem k četnosti svatebních obřadů na naší matrice navrhuji, aby prováděním svatebních obřadů
ve volebním období 2018 – 2021 byli pověřeni všichni členové zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo, že prováděním svatebních obřadů jsou pověřeni všichni zastupitelé
obce Nelahozeves.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení č. 15/10/2018 Pověření zastupitelů prováděním svatebních a občanských obřadů
Zastupitelstvo obce schválilo, že prováděním svatebních obřadů jsou pověřeni všichni zastupitelé
obce Nelahozeves.
Pověření užívat závěsný odznak se státním znakem.
Vzhledem k tomu, že byli zastupitelé pověřeni prováděním svatebních obřadů a mohou se
zúčastňovat jako zástupci obce i dalších občanských obřadů, při kterých se užívá závěsný odznak se
státním znakem, vyslovuje zastupitelstvo souhlas s nošením závěsného znaku pro všechny zastupitele
při těchto příležitostech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nošení závěsného odznaku se státním znakem zastupiteli obce
v těchto případech:
a) při provádění svatebních obřadů
b) při provádění občanských obřadů (vítání občánků, zlaté svatby apod.)

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení č. 16/10/2018 Pověření užívat závěsný odznak se státním znakem
Zastupitelstvo obce schvaluje nošení závěsného odznaku se státním znakem zastupiteli obce v těchto
případech:
a)
b)

při provádění svatebních obřadů
při provádění občanských obřadů (vítání občánků, zlaté svatby apod.)

9. Diskuse
Zastupitel R. Modes poděkoval občanům za hlasy, které získal on a jako uskupení ve volbách.
J. Kebrle se s novým zastupitelstvem rozloučil se slovy: „Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem,
kteří byli ochotni pomoci před čtyřmi lety během prvních čtyř měsíců vytvořit společnou představu o
tom, co v Nelahozevsi chceme dosáhnout.
Z vizí, nápadů a snů, které se podařilo naplnit, chci zmínit alespoň:











rozšíření základní školy,
každoroční dávku oprav místních komunikací,
dobudování kanalizace ve vilách a projekt kanalizace Pod Strání a v Zagarolské,
kompletní reformu nakládání s odpady,
osamostatnění klubu seniorů,
organizace setkávání sousedů (starý most, Dvořákova Nelahozeves, úklid obce, Višňovka...),
obnovení prací v sociální oblasti,
vybudování hřiště vedle tělocvičny Dynama,
práce na přípravě územního plánu,
zlepšení informovanosti občanů Nelahozevsi - za tři roky existence webu jsme zveřejnili přes
700 aktualit a přes 200 zpráv na úřední desce, a odeslali okolo 140 newsletterů.

Za tohle všechno a za mnoho jiných akcí a aktivit patří dík lidem, kteří se o realizaci každého jednoho
z těchto bodů zasloužili. Zkusil jsem vás spočítat a dospěl jsem k číslu, které hodně přesahovalo 100
lidí. Jsem pyšný na to, co se vyklubalo z mé představy.
Přeji hodně úspěchů novému zastupitelstvu a novému starostovi.
Věřím, že spolupráce vedení obce se všemi skupinami občanů se ještě prohloubí.
Věřím, že peníze, které obec dostává jako výkupné za skládku budou využity k rozvoji obce.
Věřím, že nové vedení bude schopno pohnout s akcemi, na které jsme byli krátcí, nebo jsme je už
nestihli.
Věřím, že Nelahozeves bude skvělé místo k životu, kde budu znovu "jenom" vaším sousedem.“

J. Brynda také poděkoval za hlasy, které získalo jeho uskupení ve volbách. Uvedl, že nové úkoly jsou
pro něj výzvou a že se těší na společnou práci.

Občan vyslovil nespokojenost spojenou s informovaností v obci. Dále žádal o zvážení, zda by při
zasedáních v zasedací místnosti Zagarolská 313 nebylo možné zprostředkovat občanům autobusovou
dopravu.
Na dotazy občana reagoval J. Brynda tak, že v obci bude brzy zřízen rozhlas. Dále uvedl, že si je
vědom toho, že je obec rozsáhlá a že je bez dopravního prostředku obtížné dostat se z jednoho konce
na druhý.

J. Ryšavý popřál novému zastupitelstvu mnoho úspěchů a sdělil, že očekává nový vítr. Sdělil, že
v sociální oblasti bude nápomocen.

10. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18:50 hodin.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce
Příloha č. 2 - Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Příloha č. 3 - Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Nelahozeves
Příloha č. 4 – Tabulka – Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

Tento zápis byl vyhotoven dne 30. 10. 2018

Zápis vyhotovila: Alena Kučírková

dne ……………………….

Ověřovatelé:

Ing. Olga Riegertová

dne ………………………… _______________________

Bc. Radek Modes

dne ………………………… _______________________

Jakub Brynda

dne ………………………… _______________________

Starosta obce:

_______________________

