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Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nepomuk 

konaného dne 20. 10. 2022, od 17.00 hodin 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
     Zasedání Zastupitelstva obce Nepomuk (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  
     v 17:00   hodin dosavadní  místostarostkou obce I. Vrchotovou („dále jako předsedající“),  
     dosavadní starosta obce M. Leitermann se ustavujícího zasedání nezúčastnil.          
                
     Před zahájením zasedání si předsedající schůze ověřila, že „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,  bylo členům zastupitelstva obce doručeno 
     Městským úřadem v Rožmitále pod Třemšínem.  
   
     Předsedající schůze konstatovala, 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 dnů  
     ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta  
     uplynula dne 7. 10. 2022 , žádný návrh nebyl podán). Informace podle §93 odst. 1 zákona  
     o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nepomuk zveřejněna v souladu se zákonem po  
     dobu nejméně 7 dní, a to od 13.10.2022  do 20.10.2022.   
     Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)  
     konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů  
     zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
      Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva 
      ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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). 
      Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla 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 Nepomuk a jejích občanů a řídit se Ústavou  
      a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení 
      slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2). 
    
     
  Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  
 
 
 



     
 
     Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Nepomuk určuje ověřovateli zápisu Antonína Buchtu a Dušana  
    Koláře a zapisovatelem Lukáše Eisenreicha. 
    Výsledek hlasování: Pro  5      Proti  0       Zdrželi se   0 
     Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
   Návrh usnesení         
     Zastupitelstvo obce Nepomuk schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

I) Volba starosty a místostarosty 
- určení počtu místostarostů 
- určení způsobu volby starosty a místostarosty 
- volba starosty 
- volba místostarosty    

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
- volba předsedy finančního výboru 
- volba předsedy  kontrolního výboru 
- volba členů finančního výboru 
- volba členů kontrolního výboru 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(dle Nařízení vlády č.318/2017 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  

IV) Diskuse 
Výsledek hlasování:   Pro 5     Proti 0       Zdrželi se  0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

Bod I – Volba starosty a místostarosty 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk schvaluje na základě návrhu člena zastupitelstva obce Ilony 
Vrchotové volbu jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 
 Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk v souladu s §84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 
 Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk schvaluje průběh volby starosty a místostarosty veřejně 
hlasováním. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 
 Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk volí starostku Ilonu Vrchotovou. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 
 Usnesení č. 6 bylo schváleno.  
    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk volí  místostarostu Zdeňka Sadílka. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
     Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nepomuk schvaluje úkoly, které bude plnit místostarosta Zdeněk Sadílek. 
Místostarosta Zdeněk Sadílek bude zastupovat starostku v době její nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starostka nevykonává funkci (§104, zákon o obcích) a bude plnit úkoly týkající se 
provozu obecního vodovodu a kanalizace , odpadové hospodářství. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
      
Bod II – zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk volí předsedou finančního výboru Dušana Koláře. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk volí předsedou kontrolního výboru Antonína Buchtu. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk volí členy finančního výboru Jarmilu Buckovou a Jiřinu 
Vavrečkovou. 
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk volí členy kontrolního výboru Mgr. Danu Moravcovou a Boženu 
Leitermannovou. 

     Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0  
     Usnesení č. 13 bylo schváleno. 



 
 

       
Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 
s přílohou č.1 k nařízení vlády č.318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev a v souladu se Zákonem o obcích 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(příloha č.4). Odměna bude poskytována v měsíční platbě ode dne konání ustavujícího 
zasedání.  
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nepomuk schvaluje výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva obce dle § 84,odst.2, písmeno v, Zákona o obcích 128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (příloha č.4). Odměna bude poskytnuta za každé zasedání výboru.  
Výsledek hlasování:   Pro  5      Proti  0        Zdrželi se  0 

      Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 
 
Bod IV– Diskuse: 
      Do diskuse nebyl vznesen žádný příspěvek. 
      Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 19.00 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2)  Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3)  Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst.1 zákona o obcích 
4)  Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

 
Zápis byl vyhotoven dne :  27. 10. 2022 
 
Zapisovatel: Lukáš Eisenreich      ………………. 
 
 
Ověřovatelé:    Dušan Kolář            ………………...  dne ………………… 
                         Antonín Buchta       ………………     dne ………………… 
 
 
Starostka :   Ilona Vrchotová          ………………….  dne ………………... 
 
        
        
 
 


