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Číslo jednání:  JedNZ3-1/2014  
Datum jednání:  05.11.2014 
Místo jednání: hotel U Zeleného stromu v Nepomuku 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:  0 
Hosté:  0 
Přílohy:  jsou součástí návrhů 
 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
3. Návrh: Složení slibu  (1/NZ3/2014) 
4. Návrh: Určení ověřovatelů zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  

(2/NZ3/2014) 
5. Návrh: Volba návrhové komise  (3/NZ3/2014) 
6. Návrh: Schválení programu  (4/NZ3/2014) 
7. Návrh: Volba starosty a místostarosty  (5/NZ3/2014) 
8. Návrh: Určení počtu místostarostů  (9/NZ3/2014) 
9. Návrh: Určení , které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat  jako 

dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)  (10/NZ3/2014) 
10. Návrh: Určení způsobu volby starosty , místostarosty a členů rady města a 

zároveň kontrolního a finančního výboru  (11/NZ3/2014) 
11. Návrh: Volba starosty  (12/NZ3/2014) 
12. Návrh: Volba místostarosty  (13/NZ3/2014) 
13. Návrh: Volba členů rady města  (14/NZ3/2014) 
14. Návrh: Zřízení finančního a kontrolního výboru na volební  období  2014- 2018  

(15/NZ3/2014) 
15. Návrh: Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  (16/NZ3/2014) 
16. Návrh: Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru  (17/NZ3/2014) 
17. Návrh: Jmenování oddávajících  (18/NZ3/2014) 
18. Návrh: Stanovení termínu příštího řádného zasedání zastupitelstva a rady města  

(8/NZ3/2014) 
19. Různé 
20. Diskuse 
21. Usnesení 
22. Závěr 

 

 

ZASTUPITELSTVO řídil Václav KOVÁŘ. 
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Dosavadní starosta Václav Kovář přivítal nově zvolené členy zastupitelstva 

města, vážené občany.   

Podle § 91 zákona č.l28/2OOO Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a změn, 
zahájil ustavující zasedání zastupitelstva města. Na zasedání bylo přítomno 15 členů 
nově zvoleného zastupitelstva města, což byla nadpoloviční většina a zastupitelstvo 
tudíž bylo po složení slibu usnášeníschopné. Navrhl, aby se jednání řídilo programem, 
který zastupitelé obdrželi na pozvánce, zatím pouze do bodu složení slibu  nově 
zvolených zastupitelů s tím, že jmenování ověřovatelů zápisu proběhne až po složení 
slibu zastupitelů. Toto zasedání se řídilo dosud platným jednacím řádem zastupitelstva. 
Vzhledem k tomu, že původně zvolený zastupitel Jiří Mašek náhle zesnul, navrhl uctít 
jeho památku minutou ticha. Poprosil všechny přítomné, aby povstali. Minuta ticha. 
Poté poděkoval a přikročil k programu.  

 

Program:  
 

1) Složení slibu  
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ad 1/ 

Dosavadní starosta přikročil k bodu č.1 zasedání, kterým bylo složení slibu nově 
zvoleného zastupitelstva v souladu s § 69, odst. 2  zákona č.128/2000 Sb. O obcích. 
Tímto zákonem je stanoveno, že člen zastupitelstva obce skládá slib na začátku 
prvního zasedání obce, kterého se po svém zvolení zúčastní.  
 
Dále řekl , že nikdo ze zvolených zastupitelů nepodal rezignaci na svůj mandát, všichni 
převzali osvědčení o zvolení. Pouze pan Vladimír Rund jako náhradník za zesnulého 
zastupitele pana Jiřího Maška převzal osvědčení o nastoupení do funkce člena 
zastupitelstva obce podepsané dosavadním starostou města panem Václavem 
Kovářem. 
 

Starosta poprosil Mgr. Markétu Duchoslavovou, aby přednesla slib a požádal všechny 

přítomné, aby povstali:   

 

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji  funkci  

budu vykonávat svědomitě, v  zájmu města a jeho  občanů  a  řídit  se  Ústavou  a  

zákony  České republiky“.   

Dosavadní starosta poděkoval přítomným a vyzval je, aby se posadili. 

Jako první složil slib Václav Kovář pronesením slova: „ Slibuji“ a podepsal se pod 

slib, poté požádal ostatní členy zastupitelstva, aby se jmenovitě představili, sdělili 
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dosavadní zaměstnání a sdružení, nebo politickou stranu, za kterou kandidovali a tak, 

jak je četl, aby předstoupili, složili slib před zastupitelstvem pronesením slova 

“slibuji“ a potvrdili složení slibu svým podpisem. Zastupitelé jednotlivě povstali, 

představili se, pronesli slovo Slibuji a slib potvrdili podpisem. 

 

Mgr. Baroch Marek, 34 let, zaměstnání právník, kandidoval za hnutí ANO 2011 

Bc. Bouše Zdeněk, věk 35 let, kandidoval za Zelená Pro Nepomuk, pracuje ve firmě 

KLAUS TIMBER 

Demela Milan, věk 56 let, učí na střední škole v Oselcích, kandidoval za SN pro 

Nepomuk 

Duchoslavová Markéta Mgr. et Bc., věk 33 let, v současnosti na mateřské dovolené, 

kandidovala za Zelená pro Nepomuk 

Holub František, věk 53 let, pracuje ve firmě KOVO-HOLUB Nepomuk, kandidoval 

za SN pro Nepomuk 

Ing. Jiran Pavel, věk 57 let, kandidoval za SN pro Nepomuk, vykonává úřední činnost 

ve státní báňské správě 

PhDr. Kroupa Pavel, věk 37 let, kandidoval za Zelená pro Nepomuk, pracuje jako 

historik architektury v Národním památkovém ústavu v Plzni 

Marušincová Alena, věk taktně pomlčela, kandidovala za ČSSD, dosud pracovala jako 

místostarostka města Nepomuk  

Mgr. Němec Miroslav, věk 30 let, pracuje jako advokát, kandidoval za Pro Nepomuk, 

o.s.  

Novák Václav, věk 59 let, pracuje jako vrátný v jedné místní firmě, kandidoval za 

KSČM 

MUDr. Polívka Jiří, CSc. věk 62 let, pracuje jako vysokoškolský učitel na lékařské 

fakultě Karlovy univerzity v Plzni a jako lékař ve Fakultní nemocnici v Plzni, 

kandidoval za ČSSD 

Rund Vladimír, věk 57 let, pracuje ve firmě VSP auto Plzeň, kandidoval za ODS, byl 

nasazen jako náhradník za zesnulého pana Maška 

Ing. Švec Jiří, věk 55 let, v současné době je spolumajitel obchodní firmy, kandidoval 

za ANO 2011 

Vokurka Vladimír, věk 46 let, pracuje jako prodejce ve firmě UNIBRICK 

v Nepomuku,  kandidoval za ANO 2011 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ad 2. /  Dosavadní starosta v dalším bodě zasedání určil zapisovatelem pana tajemníka 

Ing. Václava Netušila. 

 

 

za ověřovatele zápisu navrhl  p. Václava Nováka a MUDr. Jiřího Polívku CSc. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nepomuk určuje  Ověřovatele zápisu  ve složení:  pan Václav Novák  a MUDr. 
Jiří  Polívka ,CSc 
   

Potom se zeptal, jestli má někdo k tomuto návrhu připomínku. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal o návrhu hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 
 
Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
15   0   0 
- schváleno 

 

Usnesení  bylo schváleno 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ad 3/ Dalším bodem jednání byla volba návrhové komise. Dosavadní starosta  navrhl, 

aby pracovala ve složení Vladimír Rund, Mgr. Markéta  Duchoslavová a Vladimír 

Vokurka.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Nepomuk volí  návrhovou komisi ve složení Vladimír Rund, Mgr. Markéta 
Duchoslavová a Vladimír Vokurka . 

 

Potom se zeptal, jestli má někdo k tomuto návrhu připomínku. Nebylo tomu tak, a proto 
nechal o návrhu hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: 
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Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
12   0   0 
Nehlasovali 3 (p. Vokurka, p. Rund, pí. Duchoslavová) 
- schváleno 

Usnesení bylo schváleno 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ad. 4/ Dále  dosavadní starosta  přistoupil ke schválení programu ustavujícího 

zasedání zastupitelstva města Nepomuk  

Program přečetl: 

Návrh usnesení: 

5) Volba starosty a místostarosty a členů rady města 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a zároveň 

Kontrolního a Finančního výboru.  
d) volba starosty  
e) volba místostarosty 
f) volba členů rady města 

6) Zřízení Finančního a Kontrolního výboru na volební období 2014 - 2018 
a) určení počtu členů Finančního a Kontrolního výboru  
b) volba předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru  

7) Jmenování oddávajících   
8) Stanovení  termínu příštího řádného zasedání zastupitelstva a rady města   
9) Závěr  

 

Dosavadní starosta se zeptal, zda má někdo připomínky, nebo chce program doplnit či 

pozměnit? Slovo si vzal PhDr. Kroupa a řekl, že má pouze technickou připomínku, 

bod 5 by se měl podle jeho názoru jmenovat volba starosty, místostarosty a rady města 

protože jeho podbod f) se jmenuje volba členů rady města. Dosavadní starosta požádal 

návrhovou komisi, aby provedla úpravu tohoto bodu. Návrhová komise zaznamenala – 

viz. podtržené .  Zeptal se, jestli jsou další připomínky. Nebylo tomu tak, proto dal 

hlasovat o navrženém programu.  

 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
15   0   0 
- schváleno 
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 Usnesení bylo schváleno 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

ad. 5a /   Určení počtu místostarostů. 

Dosavadní starosta navrhl, aby tak jako dosud volilo zastupitelstvo pouze jednoho 

místostarostu. 

Zeptal se, zda má někdo jiný návrh? Nebylo tomu tak, proto dal hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  schvaluje  zvolení jednoho místostarosty . 

 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
15   0   0 
- schváleno 

 

Usnesení  bylo schváleno 

------------------------------------------- 

ad. 5b / Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

 

Dosavadní starosta navrhl, aby dlouhodobě uvolněné funkce byly funkce starosty a 

místostarosty 

 

Zeptal se, zda má někdo jiný návrh? Nebylo tomu tak, proto dal hlasovat.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk určuje, že pro výkon funkce starosty a výkon funkce místostarosty 
bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn  
  

Výsledek hlasování: 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
15   0   0 
- schváleno 
 
Usnesení  bylo schváleno 
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------------------------------------------------ 

ad. 5 c/ Určení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a zároveň 
kontrolního a finančního výboru.  
 

Dosavadní starosta navrhl hlasování veřejné, což je v souladu s platným jednacím 

řádem zastupitelstva města.  

Zeptal se, zda má někdo k tomuto návrhu připomínky? Nebylo tomu tak, proto dal 

hlasovat. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů rady města a 
zároveň kontrolního a finančního výboru veřejnou volbou. 

 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
15   0   0 
- schváleno 
 
Usnesení bylo schváleno 
  

 

Dosavadní starosta přistoupil k volbě starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města.   

Protože byla odhlasována veřejná volba, určil dosavadní starosta, aby sečtení hlasů 

provedli tito skrutátoři: 

 

Olga Velíšková a Mgr. Jiří Bešta 

 

Dosavadní starosta řekl, že bude postupně číst jména jednotlivých zastupitelů a Ti 

povstanou a sdělí buď ANO, pokud s návrhem souhlasí nebo NE, pokud nesouhlasí 

nebo ZDRŽUJÍ SE… 

--------------------------------------------------- 

ad 5 d/ Dosavadní starosta se zeptal zastupitelů, jestli mají návrh, kdo by měl být 

zvolen starostou města. Slovo si vzal MUDr. Polívka CSc. řekl, že navrhuje na 

starostu města na další volební období pana Václava Kováře, Václav má za sebou 4  

roky úspěšné práce bez jakýchkoliv afér, pracoval pro město velice kvalitně, úspěšně, 

město se dobře pod jeho vedením rozkvétá, zároveň získal nejvyšší počet hlasů vůbec, 
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představuje stranu, která rovněž získala nejvyšší počet hlasů od občanů. Dosavadní 

starosta se zeptal, zda jsou další návrhy. Slovo si vzal Ing. Jiran a navrhl na post 

starosty pana Ing. Jiřího Švece. Dosavadní starosta řekl, že nejdříve by mělo 

proběhnout hlasování o protinávrhu a to je Ing. Jiří Švec a poprosil skrutátory, aby 

provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě a zápis předali návrhové komisi 

k vyhlášení výsledků. Požádal pana tajemníka o odsouhlasení, vzhledem k tomu, že 

jsou navrženi nebo nominovaní dva na funkci starosty, takže v tomto případě 

předpokládá, že funkci starosty bude vykonávat ten, kdo získá více hlasů. Tajemník 

odsouhlasil. Dosavadní starosta řekl, že nyní budou hlasovat o Ing. Jiřím Švecovi. 

Dosavadní starosta řekl, že bude jmenovat jednotlivé zastupitele, ti vstanou a řeknou 

buď ano - souhlasím nebo ne - nesouhlasím či se zdržují.   

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě.  Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku.  

  

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
10   4   1 
- schváleno 

 

Dosavadní starosta vyzval, aby se hlasovalo o druhém návrhu, volbě starosty města a to 

Václava Kováře. Vyzval zastupitele, aby hlasovali. 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě.  Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku.  

 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
5   10   0 
- neschváleno 

Člen návrhové komise pan Vladimír Rund přečetl výsledek volby starosty města Nepomuka. 

Dosavadní starosta řekl, že to tedy znamená, že zastupitelstvo města Nepomuk volí starostou 

města Ing. Jiřího Švece.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  volí starostou města Ing. Jiřího Švece, narozeného  22. 4. 1959 

Usnesení bylo schváleno  

 

j
Zvýraznění
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Zápisy o  všech veřejných  volbách  podle jednotlivých  hlasujících  , které vyhotovili 

skrutátoři,  jsou součástí zápisu z tohoto ustavujícího zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva.  

Dosavadní starosta Václav Kovář poblahopřál ke zvolení novému starostovi Jiřímu 

Švecovi a předal mu vedení jednání.  

Václav Kovář ještě řekl, že chce poděkovat zastupitelům, hlavně z posledního 

zastupitelstva, za spolupráci hlavně ty poslední 4 roky a všem voličům za podporu, 

kterou od nich získal.. 

Nový starosta Ing. Jiří Švec si vzal slovo a taktéž poděkoval, zejména voličům, kteří 

jejich novému hnutí tady v Nepomuku dali takovou důvěru a samozřejmě i 

zastupitelům, kteří ho v tomto směru podpořili a bude rád, když budou velice úzce a 

kolektivně spolupracovat na tom,  aby město šlo dalšími kroky rychle vpřed .  

 

Nově zvolený starosta (dále jen starosta)  přikročil k další volbě a to místostarosty 

města Nepomuka. 

---------------------------------------------------- 

ad. 5 e / Starosta se zeptal zastupitelů, zda má někdo návrh na funkci místostarosty. 

Bc. Bouše Zdeněk navrhl na funkci místostarosty PhDr. Pavla Kroupu. Starosta se 

zeptal, zda je nějaký protinávrh, protinávrh nebyl a proto se zeptal PhDr. Kroupy, zda 

kandidaturu přijímá. Ten odpověděl, že ano. Poté starosta vyzval zastupitele opět 

k hlasování. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk volí místostarostou města PhDr. Pavla Kroupu, narozeného 26. 9. 
1977 

  

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo? Proti hlasovalo? Zdržel se hlasování? 
10   3   2 
- schváleno 
 

j
Zvýraznění
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Usnesení  bylo schváleno 

 

Starosta pogratuloval PhDr. Kroupovi ke zvolení místostarostou. 

Dalším bodem jednání byla volba členů Rady města Nepomuk. Členové rady budou 

voleni jednotlivě. 

 ---------------------------------------------- 

ad. 5 f / Volba členů rady   

Starosta se zeptal zastupitelů, zda má někdo návrh na člena rady, který bude tzv. 

odpovědný za technické služby města. Ing. Jiran Pavel navrhl Františka Holuba. 

Starosta se zeptal, zda je nějaký protinávrh. Václav Kovář navrhl pana Václava 

Nováka. 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu , aby členem rady byl zvolen pan Václav Novák. 
Vyzval k hlasování a to způsobem, že opět bude jmenovat jednotlivé zastupitele, ti 

vstanou a řeknou buď ano - souhlasím nebo ne - nesouhlasím či se zdržují.  

  

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku 

 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
2   10   3 
- neschváleno 
  

Potom přistoupil k hlasování o prvním navrženým a tím  byl František Holub. Zeptal 

se Františka Holuba, zda kandidaturu přijímá, ten odpověděl, že ano. Starosta vyzval 

k hlasování a to způsobem, že opět bude jmenovat jednotlivé zastupitele, ti vstanou a 

řeknou buď ano - souhlasím nebo ne - nesouhlasím či se zdržují.  

Členem rady odpovědným za tzv. technické služby byl navržen p. František Holub. 

  

Proběhlo hlasování. 
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Zápis ze zasedání 
 

 
 
Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku 

 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
11   2   2 
- schváleno 
 
 
Starosta konstatoval, že dle výsledku hlasování byl zvolen členem rady zodpovědným za 
technické služby František Holub 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk volí člena rady města  Františka Holuba, narozeného 13. 5. 1961 

 

 
Usnesení  bylo schváleno 

 

----------------- 

Starosta se zeptal, koho zastupitelé navrhují na funkci člena rady odpovědného za tzv. 

finanční strategii  města. Ing. Pavel Jiran navrhl Bc. Zdeňka Boušeho. Starosta se 

zeptal zda Bc. Zdeněk Bouše kandidaturu přijímá. Ten odpověděl, že přijímá. Dále se 

zeptal, zda má někdo nějaký protinávrh, nebylo tomu tak, a proto nechal hlasovat.   

Členem rady odpovědným za tzv. finanční strategii byl navržen p. Bc. Zdeněk Bouše. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk volí člena rady města  Bc. Zdeňka Boušeho, narozeného 29. 6. 1979 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
10   2   3 
- schváleno 

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
 
Usnesení bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

Starosta přistoupil k volbě 3 člena rady města Nepomuk. Zeptal se, zda má někdo 

návrh z řad zastupitelů na funkci člena rady odpovědného za investice a rozvoj města. 

PhDr. Kroupa Pavel navrhl pana Mgr. Marka Barocha.  

Členem rady odpovědným za investice a rozvoj města  byl navržen p.Mgr. Marek 

Baroch . 

Starosta se zeptal, zda má někdo protinávrh. Nebylo tomu tak, proto se zeptal pana 

Barocha, zda přijímá kandidaturu.  Ten odpověděl, že přijímá. Starosta nechal 

hlasovat.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk volí člena rady města  Mgr. Marka Barocha , narozeného 18. 8. 
1980 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
10   1   4 
- schváleno 
 
Usnesení  bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

 

 

Ad 6) Dalším bodem jednání bylo zřízení Finančního a Kontrolního výboru na volební 
období  2014- 2018.  
 

Starosta řekl, že nyní se upraví způsob veřejného hlasování a to tak, že všichni 

zastupitelé budou hlasovat současně a to zvednutím ruky po výzvě k hlasování.  

 

j
Zvýraznění



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
   a) Určení počtu členů Finančního výboru: 

Starosta navrhl, aby Finanční výbor měl 3 členy. Zeptal se, zda má někdo protinávrh. 

Nebylo tomu tak, proto nechal o tomto návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk zřizuje Finanční výbor. Finanční výbor bude tří členný.  
  

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
15   0   0 
- schváleno 

 

Usnesení  bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

 

   a) Určení počtu členů Kontrolního  výboru: 

Starosta navrhl, aby Kontrolní výbor měl 3 členy. Zeptal se, zda má někdo protinávrh. 

Nebylo tomu tak, proto nechal o tomto návrhu hlasovat. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města Nepomuk zřizuje  Kontrolní výbor . Kontrolní výbor bude tří členný.  

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
14   0   1 
- schváleno 
 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
Usnesení  bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

6 b) Volba předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru. 

Starosta řekl, že nejprve přikročí k volbě předsedy Finančního výboru.  

Zeptal se zastupitelů, zda má někdo návrh na předsedu finančního výboru. PhDr. 

Kroupa Pavel navrhl  Bc. Zdeňka Boušeho. Zeptal se, zda má někdo protinávrh, 

nebylo tomu tak. Dále se zeptal Bc. Zdeňka Boušeho zda kandidaturu přijímá. Bc. 

Zdeněk Boušek odpověděl, že přijímá. 

Poté starosta nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk volí předsedou Finančního výboru  Bc. Zdeňka Boušeho, narozeného 
29. 6. 1979 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
13   1   1 
- schváleno 
 
Usnesení bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na funkci člena Finančního 

výboru. Pan Ing. Pavel Jiran navrhl na člena  Finančního výboru Jana Rojíka. Starosta 

se zeptal, zda má někdo protinávrh, nebylo tomu tak. Dále se zeptal pana Jana Rojíka, 

zda kandidaturu přijímá. Pan Jan Rojík odpověděl, že přijímá. 

Poté starosta nechal hlasovat o tomto návrhu. 

Návrh usnesení:  

j
Zvýraznění



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
Zastupitelstvo města Nepomuk  volí člena  Finančního výboru  Jana Rojíka , narozeného 16. 7. 1974 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

 

Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
10   3   2 
- schváleno 
 
Usnesení bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

Starosta se zeptal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na funkci dalšího člena 

Finančního výboru. Starosta navrhl na člena  Finančního výboru paní Marii 

Čechurovou st. Z důvodu nemoci se paní Čechurová nemohla zasedání zúčastnit. 

Poprosil pana Bc. Boušeho, aby přečetl její čestné prohlášení.  

Bc. Bouše přečetl čestné prohlášení, kde paní Čechurová prohlašuje, že z důvodu 

nemoci se nemůže osobně zúčastnit ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Nepomuk a zároveň prohlašuje, že jí nejsou známy překážky ve výkonu funkce člena 

finančního výboru a tuto funkci přijímá. Starosta se zeptal , zda má někdo protinávrh, 

nebylo tomu tak.  

Poté starosta nechal hlasovat o tomto návrhu. 

 

Členem Finančního výboru byla navržena Marie Čechurová st.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  volí členku  Finančního výboru  Marii Čechurovou st. , narozenou 3. 
8. 1960 
 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
Výsledek hlasování  

 

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
11   1   3 
- schváleno 
 
Usnesení  bylo schváleno 

---------------------------------------------  

Dalším bodem jednání byla volba předsedy Kontrolního výboru  

Starosta se zeptal, kdo ze zastupitelů má návrh na funkci předsedy Kontrolního 

výboru. Mgr. Miroslav Němec navrhl pana Václava Kováře. Starosta se zeptal, zda má 

někdo protinávrh, nebylo tomu tak. Dále se zeptal pana Václava Kováře, zda 

kandidaturu přijímá, ten odpověděl, že přijímá. 

Na předsedu Kontrolního výboru byl navržen Václav Kovář. 

Poté starosta nechal hlasovat o tomto návrhu. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  volí předsedou Kontrolního  výboru  Václava Kováře, narozeného 
20. 10. 1982 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
14   0   1 
- schváleno 
 
Usnesení bylo schváleno 

 

---------------------------------------------  

Starosta se zeptal, kdo ze zastupitelů má návrh na funkci člena Kontrolního výboru. 

Václav Kovář navrhl na člena Kontrolního výboru Mgr. Miroslava Němce. Starosta se 

zeptal, zda má někdo protinávrh, nebylo tomu tak. Dále se zeptal pana Mgr. Miroslava 

Němce, zda kandidaturu přijímá. Ten odpověděl, že přijímá. Starosta vyzval 

zastupitele k hlasování. 

Členem Kontrolního výboru byl navržen Mgr. Miroslav Němec.  

j
Zvýraznění



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  volí člena  Kontrolního  výboru  Mgr. Miroslava Němce , 
narozeného 14. 9. 1984 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku. 

 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
14   0   1 
       
- schváleno 
 
Usnesení  bylo schváleno 

---------------------------------------------  

Starosta se zeptal, kdo ze zastupitelů má návrh na funkci dalšího člena Kontrolního 

výboru. Pan Václav Kovář navrhl Bc. Miloslava Kubíka. Starosta se zeptal, zda má 

někdo protinávrh, nebylo tomu tak, a proto se zeptal Bc. Miloslava Kubíka, zda 

přijímá kandidaturu. Ten odpověděl, že ano. Starosta nechal, hlasoval o tomto návrhu. 

Členem kontrolního výboru byl navržen Bc. Miloslav Kubík.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  volí člena  Kontrolního  výboru  Bc. Miloslava  Kubíka , narozeného 
3. 10. 1974 

 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
10   3   2 
- schváleno 
 
Usnesení bylo schváleno 

j
Zvýraznění

j
Zvýraznění



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
 

---------------------------------------------  

Ad. 7) Jmenování  oddávajících 

Pan starosta navrhl na funkci oddávajících tyto osoby: PhDr. Pavel Kroupa, Ing. Pavel 

Jiran a Alena Marušincová.  Zeptal se, zda má někdo protinávrh. Nebylo tomu tak. 

Starosta se dále zeptal, zda navržení souhlasí. Všichni souhlasili, a proto nechal o 

návrhu hlasovat.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Nepomuk  jmenuje tyto oddávající PhDr. Pavla Kroupu, Ing. Pavla Jirana  a 
Alenu Marušincovou . 
 

Proběhlo hlasování. 

 

Skrutátoři provedli sečtení hlasů a podepsali se pod zápis o volbě. Zápis předali 

návrhové komisi k vyhlášení výsledku 

 

Výsledek hlasování  

Pro hlasovalo  Proti hlasovalo Zdržel se hlasování 
11   1   3 
- schváleno 

Usnesení bylo schváleno 

 

ad. 8) Stanovení termínu příštího řádného zasedání nově zvoleného zastupitelstva a 

rady města  

Pan starosta určil termín příštího řádného zasedání zastupitelstva na čtvrtek 27. 11. 

2014 v 19 hodin v bývalém hotelu Dvorec. 

Starosta doplnil, že se zastupitelé dohodli, že pokud to bude možné, budou dodržovat 

konání zastupitelstev ve čtvrtek pro veřejnost. 

Pan starosta navrhl, aby rada města zasedala co nejdříve a to již v úterý 11.11.2014 

v 18 hodin. Na tomto jednání se domluví termíny dalších zasedání rady. 

 

ad. 9 /  -   Různé a závěr  

 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 
 

 
 
Starosta ukončil ve 20:15 h.   ustavující zasedání zastupitelstva  a popřál všem členům 

zastupitelstva hodně chuti, sil a elánu,  bez rozepří a předpokládá, že jejich vzájemná 

spolupráce poběží k tomu, aby město opět udělalo pěkný krok dopředu. Zároveň 

poděkoval občanům za účast a popřál dobrou noc. 

 

Zapsal: Ing. Netušil Václav 

V Nepomuku dne 5.11.2014 
 
 

          Ing. Jiří Švec 

                                                                                      Starosta města 

 

 
Ověřili: 

Václav Novák . ...............................................................................................................  

MUDr. Polívka Jiří, CSc.  ................................................................................................  
  


