Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kurdějov, konaného dne 19. 10. 2022
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kurdějov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin dosavadním starostou obce panem Jaroslavem Matýškem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
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 o zasedání
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kurdějov zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10.2022 do 20.10.2022. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 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 vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil 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, ve
znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající předal slovo paní Vítečkové Květě, aby přečetla
slib. Paní Vítečková Květa 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 Kurdějov a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připravovaném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva
neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a v souladu
s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Zahájení a seznámení s programem
2) Jmenování zapisovatele
3) Jmenování ověřovatelů zápisu
4) Složení slibu ZO
5) Volba starosty obce Kurdějov
6) Volba místostarosty obce Kurdějov
7) Volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru
8) Volba statutárního zástupce obce Kurdějov pro Hantály Velké Pavlovice a.s.
9) Volba určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu a jeho změn
10) GDPR a ochrana osobních údajů
11) Diskuse
12) Závěr
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhl určit zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov určuje zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Voňkovou Zdenku a pana Matulku
Zdeňka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Voňkovou Zdenku a pana Matulku
Zdeňka.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Volba starosty
Předsedající zahájil volbu starosty, konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Předsedající navrhl zvolit do uvolněné funkce starosty obce Kurdějov kandidáta pana
Matýška Jaroslava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí starostou pana Matýška Jaroslava.
Hlasování: pro 7, proti 1 (Kamenský Petr), zdrželi se 1 (Voňková Zdenka)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k hlasování o volbě neuvolněné funkce místostarosty
obce Kurdějov. Předsedající navrhl zvolit do neuvolněné funkce místostarosty pana Matulku
Zdeňka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí místostarostou pana Matulku Zdeňka.
Hlasování: pro 5, proti 3 (Králík Jan, Němeček Lubomír, Ondrůj Luboš), zdržel se 1
(Kamenský Petr).
Usnesení č 5 bylo schváleno.

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zák. o obcích, neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 oddst. 2 zákona o
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona
o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž
každý bude mít tři členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru pana Ondrůje Luboše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí předsedou finančního výboru pana Ondrůje Luboše.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Předsedající navrhl na členy finančního výboru pana Králíka Jana a pana Štefka Vladimíra.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí členy finančního výboru pana Králíka Jana a pana Štefka
Vladimíra.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 (Králík Jan).
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Kamenského Petra.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí předsedou kontrolního výboru pana Kamenského Petra.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 (Kamenský Petr).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Předsedající navrhl na členy kontrolního výboru paní Voňkovou Zdenku a pana Rozbouda
Víta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí členy kontrolního výboru paní Voňkovou Zdenku a pana
Rozbouda Víta.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Volba statutárního zástupce obce Kurdějov pro Hantály Velké Pavlovice a.s.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k hlasování o volbě statutárního zástupce
obce Kurdějov pro Hantály a.s. Velké Pavlovice, ve kterých je obec akcionářem.
Navržen byl pan Matýšek Jaroslav a pan Matulka Zdeněk.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí statutárního zástupce pro Hantály a.s. Velké Pavlovice
pana Matýška Jaroslava a pana Matulka Zdeňka.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Volba určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu a jeho změn
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k hlasování o volbě kontaktní osoby s pořizovatelem
územního plánu. Zastupitelstvo navrhlo jako kandidáta pana Matýška Jaroslava a pana
Ondrůje Luboše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov volí kontaktní osoby s pořizovatelem územního plánu pana
Matýška Jaroslava a pana Ondrůje Luboše
Hlasování: pro 7, proti 2 (Kamenský Petr, Voňková Zdenka), zdrželi se 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

GDPR a ochrana osobních údajů
Předsedající informoval přítomné, že zastupitelům bylo předloženo k podpisu prohlášení o
tom, že byli informování o skutečnosti, že vzhledem k výkonu funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce Kurdějov přicházejí do styku s osobními údaji, a proto jsou vázáni
mlčenlivostí podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

Diskuse
* Paní Voňková poděkovala voličům za získané hlasy a oznámila ukončení stavebního
výboru, který byl zvolen minulým zastupitelstvem.
* Pan Matulka poděkoval všem voličům, kteří se zúčastnili voleb.

* Pan Matýšek informoval o ukončení kulturního výboru a sdělil, že pokud bude zájem,
budou se zřízením kulturního či jiného výboru zabývat na zastupitelstvu.
* Pan Králík informoval o založení obecního instagramu.
* Jak dopadlo kontrolní šetření asfaltové cesty a budou nějaké sankce?
Do konce listopadu bude cesta uklizena a budeme se bavit co s cestou dál. Měla by být
udělena mírná sankce.
* Budou umístěny lavičky k rybníku?
Zatím se nic neplánuje, ale bereme jako podnět a budeme se tím zabývat.
* Kdy se začne realizovat pokládka optického kabelu v obci?
Pokládka měla již probíhat, zjistíme a budeme řešit.
* Co se staví nad obcí v zatáčce?
Podle neověřených informací zde bude stát mobilhaus pro letní rekreaci.
* Jaký je záměr s hospodou?
Tímto se bude teprve zastupitelstvo zabývat.
* Bude představen plán nového zastupitelstva a bude nové zastupitelstvo podporovat domácí
ČOV?
Jakmile se nový zastupitelé seznámí s probíhajícími a chystanými projekty a dohodnou se na
dalších plánech, budeme občany informovat.
* Bude se přijímat další pracovní síla na obec?
Zastupitelé budou o tomto jednat, ale přes zimu nebudeme nikoho dalšího zaměstnávat.

Závěr
Na závěr předsedající pan Matýšek Jaroslav poděkoval všem a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva v 19.30 hodin.

V Kurdějově dne 25. 10. 2022
Zapsala: Vítečková Květa
Starosta obce: Matýšek Jaroslav

…………………………………..

Ověřovatelé: Ing. Voňková Zdenka

…………………………………..

Matulka Zdeněk

………………………………..

