
 

 

                               

 

 Ustavující zasedání   
 Zastupitelstva 

 

Obce Študlov 
 

konané dne 8.11.2014 v 18.00 hod. v Kulturním domě. 
 

 

 

 

 

   Starosta obce pan Vladimír Henych zahájil ustavující zasedání 

zastupitelstva, přivítal nově zvolené členy zastupitelstva obce, hosty a 

přítomné obyvatele.Zhodnotil osmiletou činnost stávajícího zastupitelstava 

obce Študlov. 

 Při ustavující schůzi muselo zastupitelstvo čelit kritice ze strany některých 

občanů, co že to máme za zastupitelstvo apod. Z toho důvodu, jsme si na 

zastupitelstvu vytýčili úkoly, které se musí bezpodmínečně splnit. Jednalo 

se o opravu místních komunikací a ulic což bylo v roce 2008 splněno za 

přispění dotace od Pardubického kraje. Jednalo se o dotace ve výši půl 

milionu korun. Další akci rovněž za přispění dotace Pardubického kraje byla 

provedena oprava budovy nad vodojemem a oprava fasády  jak venkovní, 

tak vnitřní a celková oprava střechy v hodnotě díla 200 000 Kč. Další akcí 

byla oprava chodníku na výletišti a vybavení chemickými záchody rovněž 

za přispění dotace 100 000 Kč od Pardubického kraje. Dále jsme čerpali 

dotaci od Mikroregionu Brněnec, kdy jsme provedli výstavbu dětského 

hřiště, opravu naší kapličky a chodníku okolo hasičské zbrojnice. Rovněž 

jsme zajistili obnovu elektrizace hasičské zbrojnice a garáží. Při této 

příležitosti jsme nechali natřít plechová vrata u garáží a  okna kulturního 

domu. Jelikož došlo k vloupání do kanceláří obecního úřadu, nechali jsme 

zabudovat elektronickou ostrahu. Za pomocí sboru dobrovolných hasičů 

jsme provedli opravu plotu na výletišti. 

V roce 2008 jsme na zastupitelstvu obce rozhodli, že provedeme úpravu 

parku s možností vybudování parkoviště. Současně s tím provedeme opravu 

veřejného osvětlení a opravu místního rozhlasu. Na základě dotačních 

možností jsme vyhodnotili získání dotace od Státního zemědělského 

intervenčního fondu, kde je 10. procentní spoluúčast. Byla vypsána žádost o 

přidělení dotace ve výši 1 mil. 500 tisíc. Dotace nám byla přidělena a 

výsledek vidíte sami. 



Byl bych rád, kdyby se v tomto trendu pokračovalo i nadále. Jsem 

přesvědčen, že nově zvolené zastupitelstvo je toho zárukou. 

Je mnoho dalších věcí, které jsme pro naši obec realizovali za což bych 

chtěl poděkovat odstupňujícímu zastupitelstvu, dále bych chtěl poděkovat 

všem občanům, kteří nás v této náročné práci podporovali. Dá se říci, že za 

naše funkční období se nám podařilo dostat do obce necelým 3. mil Kč 

dotací pro rozvoj obce. Několik slov o kapličce. V roce 2012 se nám 

podařilo dostat tuto pod majetek obce. Z toho důvodu prvotním úkolem bylo 

provést její odvodnění a provedené menší úpravy před kapličkou. 

Hodnota díla 200 000 Kč dotace mikroregionu Brněnec. Náše hospodářské 

výsledky jsou celkem na dobré úrovní což dokazuje to, že v příštím roce se 

nebude zdražovat vodné a pravděpodobně ani poplatky za popelnice. Stav 

na našem účtu je 600 000 Kč. 

Závěrem mě dovolte ještě poděkovat naší knihovnici Janě Štěpánové za 

vedení naší knihovny, která si myslím je na velmi dobré úrovni což 

dokazuje vyhodnocení soutěže v rámci okresu Svitavy.( 1.místo v 

hodnocení knihoven za rok 2013) Z toho důvodu mě dovolte abych při této 

slavnostní přiležitosti předal Janě peněžitý dar. 

Já osobně jsme hned po výsledku voleb prohásil, že mě mrzí, že v nově 

zvoleném zastupitelstvu nejsem, ale bohužel moje zdravotní problémy mě k 

tomuto kroku donutily.  Jestě jednou Vám všem moc děkuji a přeji Vám 

hodně zdraví a rovněž do nového roku všechno nejlepší. 

 

   Další řízení schůze předal předsedovi jednání, kterým byl zvolen na 

přípravném jednání nově zvolených zastupitelů obce pan Jaroslav Niederle.  

  

                          1.Zahájení a schválení programu jednání 

 

   Pan Niederle Jaroslav znovu všechny přítomné přivítal na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva obce Študlov. Zasedání bylo svoláno dosavadním 

starostou dne 30.10.2014 a informace o konání ustavujícího zasedání byla 

vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 30.10.2014 , tj. nejméně 7 dní 

před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a 

včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. Požádal 

předsedkyni okrskové volební komise paní Janu Štěpánovou, aby podala 

informaci o průběhu voleb do zastupitelstva obce Študlov. 

 

 Předsedkyně okrskové volební  komise pani Jana Štěpánová konstatovala,že 

ve volbách do zastupitelstva obce Študlov konaných ve dnech 10.10. - 

11.10.2014 byly výsledky voleb v obci následující : 

- celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů  112 

-celkový počet odevzdaných úředních obálek 90 

 



Zvolení členové zastupitelstva : 

- Stanislava Ochranová         54 

- Dana Sedláková                  53 

- Jaroslav Niederle                48 

- Jiří Štěpán                            47 

- Martina Kvapilová              44 

- Milan Řezník                       42 

- ing Ludmila Ondráčková     41 

 

Volby proběhly řádně a proti průběhu voleb nebyly v zákonné lhůtě vzneseny 

námitky. 

 

 

  Předseda jednání konstatuje, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů 

zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva a 

zastupitelstvo je usnášení schopné. Před přistoupením k hlasování o 

návrzích dává návrh, aby hlasování bylo veřejné (aklamací). K volbě je 

zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů zastupitelstva. Hlasování o 

jednotlivých návrzích bude v pořadí v jakém byly návrhy předkládány.  

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 na veřejné hlasování byl přijat. 

 

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích je program ustavujícího 

zasedání zastupitelstva obce Študlov následující: 

 

1.   Zahájení,schválení programu jednání 

2.   Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3.   Poděkování odstupujícím zastupitelům 

4.   Kontrola osvědčení o zvolení 

5.   Složení slibu zastupitelstva obce 

6.   Využitelnost dosavadního jednacího řádu 

7.   Volba volební a návrhové komise                                           

8.   Volba starosty a místostarosty 

9.   Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 

10. Schválení odměn za výkon funkcí  neuvolněným členům 

zastupitelstva   obce  

11. Diskuse 

12.Usnesení 

13. Závěr 

 

 



      Má někdo ze členů zastupitelstva námitky k programu, nebo návrhy na jeho 

změnu či doplnění? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu: 

Přítomno 7 členů zastupitelstva pro7, proti nikdo, zdržel se hlasování - 

nikdo. 

Návrh programu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Študlov 

byl přijat. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

 Předseda jednání navrhl zapisovatelem  určit pani Stanislavu 

Ochranovou. 

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 na určení zapisovatele byl přijat. 

 

Za ověřovatele zápisu je navržen  pan Milan Řezník a pan Jiří Štěpán . 

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

hlasování,aby ověřovatelem zápisu byl pan Milan Řezník. Pro prvotní návrh 

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

Návrh na určení ověřovatele zápisu byl přijat. 

Přistoupíme k hlasování,aby ověřovatelem zápisu byl pan Jiří Štěpán.Pro 

prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování. Návrh na určení ověřovatele zápisu byl přijat. 

 

 

 

                           3.Poděkování odstupujícím zastupitelům 

 

 Dosavadní starosta obce poděkoval odstupujícím zastupitelům pani Marii 

Kozlové,panu Janu Krajmerovi,panu Jiřímu Sattlerovi a panu Jaroslavu Šebovi 

za odvedenou práci v obecním zastupitelstvu a předal jim věcný dar,knihu s 

věnováním.(nepřítomným odstupujícím zastupitelům bude věcný dar předán 

dodatečně) Pani ing.Ludmila Ondráčková poděkovala odstupujícímu starostovi 

panu Vladimíru Henychovi za odvedenou práci a předala mu věcný dar,knihu s 

věnováním. 

 



 

4. Kontrola osvědčení o zvolení 

 

   

  Přestože zákon o obcích vysloveně nezmiňuje, že by mělo na ustavujícím 

zasedání zastupitelstva obce proběhnout ověření platnosti voleb členů 

zastupitelstva obce, lze s ohledem  na § 63 zákona o volbách do zastupitelstev 

obcí takový postup zvolit. Za tímto účelem navrhl předseda jednání volbu 

mandátové komise. Na přípravném jednání nově zvolených členů zastupitelstva 

obce byli navrženi za členy mandátové komise následující kandidáti: 

 

  

pani  Stanislava Ochranová - předsedkyně 

pani  Martina Kvapilová 

pani  Dana Sedláková 

 

   Předseda jednání navrhl hlasovat o složení mandátové komise v celku.  

 

 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 na hlasování byl přijat. 

Předseda jednání  navrhl hlasovat o složení mandátové komise. 

  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 na složení mandátová komise byl 

přijat.Předsedkyní mandátové komise je pani Stanislava Ochranová. 

Předseda jednání p Jaroslav Niederle vyzval předsedkyni mandátové komise 

pani Stanislavu ochranovou k podání zprávy o výsledku kontroly. 

  Na základě výsledků voleb jsme obdrželi Osvědčení o zvolení členů 

zastupitelstva obce Študlov.Provedli jsme kontrolu těchto dokumentů a nezjistili 

jsme žádné závady ani nedostatky. 

Proto mandátová komise navrhuje členům zastupitelstva schválit tyto 

dokumenty a dále navrhuje pokračovat v programu dnešní schůze což je složení 

slibu zastupitelů obce Študlov. 

 

  Prosím členy zastupitelstva o vyjádření se ke zprávě mandátové komise. Jsou 

případné protinávrhy? 

Budeme hlasovat o návrhu mandátové komise. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak.  

Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

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

nezdržel hlasování. Návrh mandátová komise byl přijat. 

 



 

 

 

5. Složení slibu zastupitelstva obce 

 

 

    Podle § 69 odst.3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou 

dosavadního starosty obce pana Vladimíra Henycha po přečtení slibu 

pronesením slova ,, slibuji ". 

  Složení slibu potvrdí svým podpisem. Slib přečte pani ing.Ludmila 

Ondráčková a po jeho přečtení prosím členy zastupitelstva aby  po vyzvání 

přistoupili k dosavadnímu starostovi obce a složili slib. Složení slibu potvrdí 

svým podpisem pod text slibu.Vlastní složení slibu a podpisy jsou 

předmětem samostatného dokumentu,který tvoří přílohu zápisu. 

 

 Předseda jednání konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva 

složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.Mandátní 

listiny slavnostně předela předsedkyně mandátní komise pani Stanislava 

Ochranová společně s dosavadním starostou panem Vladimírem Henychem 

proti podpisu předávací listiny.Tato tvoří  ve své kopii přílohu  zápisu. 

      

 

 

6. Využitelnost dosavadního volebního jednacího řádu  

 

    

   S návrhem využitelnosti stávajícího jednacího řádu jste byli seznámeni 

osobně na přípravném jednání dne 30.10.2014. Prosím o připomínky a 

návrhy změn a doplnění. O návrzích se bude hlasovat v pořadí, v jakém byly 

předneseny. Pro přijetí nebo nepřijetí navrhovaných změn bude hlasováno o 

přijetí jednacího řádu ve znění přijatých změn. Předseda jednání navrhnul 

zastupitelům obce přijetí  jednacího řádu a to z důvodu nepodání 

pozměňovacích návrhů  dosavadního  jednacího řádu obecního 

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.  

Zastupitelstvo schvaluje dosavadní jednací řád, který byl zpracován dle 

zákona č.128/2000 Sb.a je závazný pro období roků 2014 - 2018. 

  

           

 

 


