Zápis z ustavující schůze obecního zastupitelstva Nová Ves konané dne 7. listopadu 2010
od 17.00 hodin v místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Václav Kraft, Michaela Šmejkalová, Josef Tauer, Josef Šmejkal, Josef Polák, Mgr.
Věra Hynčíková, Vladimír Kalíšek.
Dále byla přítomna paní Zdeňka Štípková a obyvatelé Nové Vsi v hojném zastoupení.
Ustavující zasedání vedl stávající starosta obce pan Václav Kraft. Přivítal všechny přítomné a
přečetl program jednání.
Program: 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba mandátové komise
2. Kontrola osvědčení o zvolení členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
4. Složení slibu zastupitelstva obce
5. Využitelnost dosavadního jednacího řádu
6. Volba volební a mandátové komise
7. Volba starosty a místostarosty
8. Volba předsedů výborů zastupitelstva
9. Diskuse
10. Závěr
Ještě před schválením programu požádala paní Hynčíková Věra, která získala ve volbách
nejvíce hlasů, aby do programu mohla být zařazena její vize o příštím budování a rozvoji
obce. Toto jí bylo umožněno. Mimo jiné přednesla, že se musí zlepšit komunikace mezi
občany Nové Vsi a Obecním úřadem. Dále se musí nechat udělat nová úřední tabule, která
bude na budově Obecního zastupitelstva. Úřední hodiny budou 2X týdně a jednou za měsíc
v sobotu. Nechá se zrekonstruovat místnost na Obecním úřadě, z klubovny vybudovat
kulturní místnost, také by mohl vycházet Zpravodaj pro občany Nové Vsi. Vybudovat
naučnou stezku, která by vedla po okolí Nové Vsi. Jinak by pokračovala v stávajících akcích a
chce zachovat vyrovnaný rozpočet. Snížila by plat starosty a přihlásila by obec do soutěže o
Obec roku. Na nápady lze dostat dotace z EU. Je na zvolených zastupitelích, zda se jim tato
vize líbí a podpoří mě ve volbě na starostu obce.
Poté si vzal slovo pan Jan Mazanec a zeptal se starosta zdali byla naplněna jeho vize. Zda
jeho volba na starostu byla dobrá volba.Otázka- jaké to bude mít dopady, zdali zůstane
starostou? Řekl, že změna je nutná a že je třeba mít dobrého starostu a tím podporuje paní

Hynčíkovou Věru na post starostky obce. Nepořádek v obci je značný a naznačil, že má
starosta odstoupit.
Potom si vzal slovo místostarosta obce Ing. Hynčík, který již nekandidoval. Řekl, že už rok
předem se rozhodl, že kandidovat nebude. Řekl, že jak zastupitelstvo pracovalo, že je i jeho
spoluvina. Nejhorší část je ekonomická. Na opravu hasičské zbrojnice se vzala dotace z kraje,
která je jen 50 ti procentní. Mohlo se pokusit dostat dotaci z EU na rozvoj venkova. A to i na
jiné akce, třeba na hasičské hřiště. Na kulturní akce se též mohla dostat dotace z evropských
fondů. Také řekl, že vždy jednal za obec a nakonec to odnesl jen on osobně. Vždy byl ten
špatný. Hasiči by mohli spolupracovat s německými hasiči a na soutěže by se mohly
přitáhnout dotace z EU.Také na územní plán, který bude muset být nový se dají přitáhnout
dotace z EU.
1. Starosta obce určil jako zapisovatelku paní Zdeňku Štípkovou a určil ověřovatelé
zápisu pana Šmejkala a pana Kalíška. Zároveň navrhl do mandátové komise paní
Michaelu Šmejkalovou. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl připomínku k návrhu
předsedajícího.
Hlasování: Pro:7, proti: 0, zdržel: 0
2. Starosta rozdal novým členům osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schválilo program ustavujícího zasedání.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel: 0
4. Paní Zdeňka Štípková přečetla slib. Poté byli vyzváni jednotliví členové nově
zvoleného zastupitelstva, aby pronesením slova „ SLIBUJI“ a podpisem potvrdili slib.
5. Využitelnost dosavadního jednacího řádu byla přijata.
6. Zastupitelstvo obce toto odsouhlasilo.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel: 0
7. Do volební komise byl navržen pan Josef Polák a pan Tauer josef.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, Zdržel: 0
8. Na funkci starosty byl navržen dosavadní starosta Václav Kraft a Mgr. Hynčíková Věra.
Hlasování bylo veřejné. Do funkce starosty byla zvolena Mgr. Hynčíková Věra.
Hlasování: Pro: Šmejkalová Michaela, Tauer Josef, Kalíšek Vladimír, Hynčíková Věra
Proti: 0
Zdržel se: Polák Josef, Kraft Václav, Šmejkal Josef
Na funkci místostarosty byl navržen pan Tauer Josef.
Hlasování: Pro: Šmejkalová M., Kalíšek V., Tauer J., Hynčíková V., Šmejkal j., Kraft V.
Proti: 0
Zdržel se: Polák Josef
9. Do funkce předsedy finančního výboru byla navržena paní Michaela Šmejkalová. Jiný
návrh nebyl podán.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel: 0
Do funkce kontrolního výboru byl navržen pan Kalíšek Vladimír. Jiný návrh nebyl
podán.

Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel: 0
10. Diskuse: Do diskuse se přihlásila paní Hynčíková- bývalé zastupitelstvo porušilo zákon
tím, že nebyly vyvěšeny volební lístky a návod na volby byl dodán dodatečně. Ze
zápisu není poznat žádný termín. Dále pak paní Fíroňová připomněla, že o naší obci
není nic ve zpravodaji Kdyňska. Ostatní obce tam mají stále něco. Také, že její
mamince, když bylo 95 let a je nejstarší občankou obce by bylo pěkné kdyby ji dali
třeba do Zpravodaje Kdyňsko. Pan Nejdl Josef řekl, že na bývalého starostu je jen
samá kritika a on si nemůže stěžovat, práci na obci udělal a je i vidět a za to mu
poděkoval. Paní Mrázová podotkla, že je obec rozdělená na dva tábory a nemělo by
to tak zůstat.Také byl dotaz zda by neměl někdo zájem o výtvarný kroužek.Také je
připravený program pro důchodce na 4. prosince 2010.
Paní Hynčíková- panu Kraftovi se poděkuje a zakoupí se věcný dar.

Zapsala: Štípková Zdeňka

Starosta obce: Mgr. Hynčíková Věra
Ověřovatelé: Šmejkal Josef

,

Kalíšek Vladimír

