
7. Volba volební a návrhové komise 

 

 

   Na přípravném jednání nově zvolených členů zastupitelstva obce byli 

navrženi pro volbu do volební a návrhové komise následující kandidáti: 

 

 pani ing.Ludmila Ondráčková – předsedkyně komise 

 pani Dana Sedláková 

 pan Milan Řezník 

   

Hlasovat budeme o každém členu volební a návrhové komise samostatně. 

Předseda jednání pan Jaroslav Niederle nechal hlasovat o tom,aby 

předsedkyní volební a návrhové  komise byla pani ing.Ludmila Ondráčková. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pani ing. Ludmila 

Ondráčková byla zvolena předsedkyní volební a návrhové komise 

. Předseda jednání pan Jaroslav Niederle nechal hlasovat o tom,aby členkou 

volební a návrhové komise byla pani Dana Sedláková. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pani Dana Sedláková 

byla zvolena členkou volební a návrhové komise. 

Předseda jednání pan Jaroslav Niederle nechal hlasovat o tom,aby členem 

volební a návrhové komise byl pan Milan Řezník. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pan Milan Řezník byl 

zvolen členem volební a návrhové komise. 

 

  

 

  

           

 

 

8.  Volba starosty, místostarosty 

 

  

 Předseda jednání p Jaroslav Niederle předal řízení schůze předsedkyni 

volební a návrhové komise pani ing.Ludmile Ondráčkové. Nyní můžeme 

přistoupit k volbě starosty obce. 

    



   Na přípravném jednání nově zvolených členů zastupitelstva obce byl 

navržen pro volbu na starosty obce kandidát pan Jaroslav Niederle.  

 Prosím členy zastupitelstva obce o jejich případné další návrhy. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování o tom, aby starostou obce Študlov na 

období roků 2014 -2018 byl zvolen pan Jaroslav Niederle. Pro prvotní návrh 

hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

Konstatuji,že starostou obce byl řádně zvolen pan Jaroslav Niederle  na 

období roků 2014-2018. 

 

 Protože  starosta byl řádně zvolen,předala mu pani ing.Ludmila 

Ondráčková řízení zasedání zastupitelstva obce. 

 Na přípravném jednání nově zvolených členů zastupitelstva obce byla 

navržena pro volbu na místostarosty obce kandidátka pani Stanislava 

Ochranová. Prosím členy zastupitelstva obce o jejich případné další 

návrhy.Není tomu tak,proto nechávám hlasovat o tom, aby místostarostkou 

obce Študlov na období 2014-2018  byla zvolena pani Stanislava 

Ochranová. Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný 

návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování o tom, aby místostarostkou 

obce Študlov na období roků 2014 - 2018 byla zvolena pani Stanislava 

Ochranová. Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti 

a nikdo se nezdržel hlasování. Konstatuji,že místostarostkou obce byla 

řádně zvolena pani Stanislava Ochranová  na období 2014-2018. 

 

 

 

 

9. Zřízení výborů zastupitelstva 
 

 

Následuje volba  předsedů kontrolního výboru, finančního výboru  a členů 

výborů. 

 

     Předseda jednání pan Jaroslav Niederle oznámil,že na přípravném 

jednání nově zvolených členů zastupitelstva obce byla navržena pro volbu 

na místo předsedy kontrolního výboru paní Dana Sedláková na místa 

členů kontrolního výboru pan Jiří Štěpán a pani Martina Kvapilová.  

  Prosím členy zastupitelstva obce o jejich případné další návrhy.Není tomu 

tak.Přistoupíme k samotné volbě.Hlasovat budeme o každém členovi 

výboru samostatně. 

Kdo je pro, aby předsedkyní kontrolního výboru byla pani Dana 

Sedláková.Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný 

návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 



7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pani Dana 

Sedláková  byla řádně zvolena předsedkyní kontrolního výboru. 

 

 

Kdo je pro, aby členem kontrolního výboru byl pan Jiří Štěpán. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pan Jiří Štěpán byl 

řádně zvolen členem kontrolního výboru. 

Kdo je pro, aby členkou kontrolního výboru byla pani Martina Kvapilová. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pani Martina Kvapilová  

byla řádně zvolena členkou kontrolního výboru. 

 
 

  Na přípravném jednání nově zvolených členů zastupitelstva obce byla 

navržena pro volbu na místo předsedkyně finančního výboru pani 

ing.Ludmila Ondráčková a na místa členů finančního výboru pan Milan 

Řezník a pani Stanislava Ochranová. 

  Prosím členy zastupitelstva obce o jejich případné další návrhy. 

Hlasovat budeme o každém členovi  výboru samostatně. 

Kdo je pro, aby předsedkyní finančního výboru byla pani ing. Ludmila 

Ondráčková. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pani ing.Ludmila 

Ondráčková  byla řádně zvolena předsedkyní finančního výboru. 

Kdo je pro, aby členem finančního výboru byl pan Milan Řezník. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pan Milan Řezník  byl 

řádně zvolen členem finančního výboru výboru. 

Kdo je pro, aby členkou finančního výboru byla zvolena pani Stanislava 

Ochranová. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není 

tomu tak. Přistoupíme k hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů 

pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pani Stanislava 

Ochranová  byla řádně zvolena členkou finančního výboru. 

 

 

 
 



 

                                  10.Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněným 

členům zastupitelstva obce. 

 

 

Předsedající jednání navrhl,aby neuvolněným členům zastupitelstva v 

souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb o odměnách 

za výkon funkce starosty,místostarosty,předsedů výborů a členů 

zastupitelstev v platném  znění byla poskytnuta odměna ve výši z 

předešlého období od zvolení do funkce tedy od 8.11.2014 

Kdo je pro navržené odměňování členů zastupitelstva obce. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. 

 Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k 

hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování. Návrh odměn za výkon funkcí neuvolněným 

členům zastupitelstva obce byl schválen. 

 

 

 

 

                                      11.Diskuse 

 

Předsedající jednání pan Jaroslav Niederle vyzval přítomné 

zastupitele,občany a chalupáře k diskusi. 

- pan Vladimír Henych poděkoval na závěr svého funkčního období za 

spolupráci končícím zastupitelům,spoluobčanům a chalupářům.Vyjádřil 

přesvědčení, že nové zastupitelstvo bude úspěšné ve svém nadcházejícím 

volebním období. 

-pan Karel Konrád vyzval zastupitele i spoluobčany k aktivní ochraně 

vesnice.Zvýšeným pohybem cizích lidí  se zhoršuje bezpečnost vesnice a 

mohou vznikat škody na majetku obyvatel.Navrhnul svoji případnou 

součinnost se zástupci obce a policií ČR pokud bude častěji zajíždět na 

Študlov. Vesnici je třeba si hlídat. 

-pani Marcela Opluštilová hovořila o nevyhovujívím stavu komunikace na 

Rozhraní.Především úsek,který je majetkem obce Rozhraní komplikuje 

dopravu a poškozuje tech. stav dopravních prostředků.Navrhuje situaci řešit 

s novým zastupitelstven obce Rozhraní. 

-pani Marcela Hejlová se dotazovala na důvod nedokončení místní 

komunikace u Peterkových a na možnost řešení. 

-pani Naďa Svobodová navrhla prověřit možnost zřízení skládky zahradních 

odpadů (Bio- odpady) a řešt možnost jejich využití. 

-pani Marcela Opluštilová navrhla při řešení likvidace odpadů hledat cestu 

dohody se zástupci Brněnce a využít tamní sběrný dvůr. 



-pan Jaroslav Niederle přislíbil,že se zastupitelstvo obce vznesenými náměty 

bude zabývat a seznámil občany s některými aktivitami. 

Zastupitelstvo obce chystá: 

- vodovod - výměnu dávkovače chloru 

- osvětlení - opravu nefunkčních světel a doplnění světel 

- rozhlas - zlepšení zvuku 

- silnice - umístit zrcadlo na křižovatku od Rozhraní a řešit přehlednost 

zatáčky u Chrastavce. 
 

 

 

                                               11.Usnesení 

 

Návrh  snesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Študlov 

konaného  dne 8.11.2014 

v souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů přednesla předsedkyně návrhové komise pani ing.Ludmila 

Ondráčková 

 zastupitelstvo obce Študlov: 

1. Schvaluje program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Študlov. 

2.Schvaluje zapisovatele pani Stanislavu Ochranovou a ověřovatele zápisu 

pana Milana Řezníka a pana Jiřího Štěpána. 

3.Schvaluje  mandátovou komisi ve složení: 

      - pani Stanislava Ochranová - předsedkyně 

     - pani Martina Kvapilová 

     - pani Dana Sedláková 

4.Schvaluje návrh mandátové komise přednesený                                                   

paní Stanislavou Ochranovou  -  předsedkyní komise 

5.Bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 96 zákona o 

obcích 

6.Schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce 

7.Schvaluje volební a návrhovou  komisi ve složení: 

 - pani ing. Ludmila Ondráčková  - předsedkyně 

 - pani Dana Sedláková 

 -pan Milan Řezník 

8.Volí v souladu s § 84 odst.1, písm.1) zákona o obcích: 

        1.Starostu obce : pana Jaroslava Niederle 

        2.Místostarostku obce : pani Stanislavu Ochranovou 

9.Jmenuje do funkcí: 

           1.předsedu kontrolního výboru : pani Danu Sedlákovou 

           2.členy kontrolního výboru : pana Jiřího Štěpána, pani Martinu 

Kvapilovou 

           3.předsedu  finančního výboru : pani ing. Ludmilu Ondráčkovou 



           4.členy finančního výboru : pana Milana Řezníka,                                     

pani Stanislavu Ochranovou 

10.Schvaluje : 

Neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a 

nařízení vlády č.37/2003 Sb o odměnách za výkon funkce 

starosty,místostarosty,předsedů výborů a členů zastupitelstev v platném  

znění bude poskytnuta odměna ve výši z předešlého období od zvolení do 

funkce tedy od 8.11.2014 

 

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č 128/2000Sb o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů,dalšími zákony a stanovenou náplní  činnosti výboru. 

Kdo je pro přijetí navrženého usnesení. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. 

 Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k 

hlasování.Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování. Návrh usnesení ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce byl schválen. 

 

 

                                      10.Závěr 

 Na závěr nově zvolený starosta obce Študlov pan Jaroslav Niederle 

poděkoval voličům za důvěru ve volbách a vyslovil přesvědčení,že nově 

zvolené zastupitelstvo obce nesklame důvěru spoluobčanů. Činnost 

zastupitelstva bude směrovat k občanům a prosazovat zásadu 

,,Obec občanovi,občan obci" 

Příjemný večer. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Ve Študlově dne 14.11.2014 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Pozvánka na Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce   

Študlov  

2.Prezenční listina zastupitelů 

3.Prezenční listina občanů a hostů 

4.Slib členů zastupitelstva 

5.Protokol o předání osvědčení o zvolení 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


