
 

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

DNE 29. 10. 2018 
 

Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Počet zastupitelů: 9   
 

Přítomni: 9 - Chadimová Pavla, Koukolová Lenka, Dočkalová Věra, Lundová 

Marcela, Dvořák Václav, Chromý Josef, Zeman Martin, Paták Josef, 

Brychta Rudolf 

 

Omluveni:  - 

 

Hosté:  - 

 

Zasedání řídila: starostka Chadimová Pavla (dále předsedající) 

 

Ověřovatelé zápisu:  Dvořák Václav, Paták Josef 

Zapisovatel:  Koukolová Lenka 
 

 

 Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 

předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona  

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění a příručku pro člena zastupitelstva obce. 

 

 Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se 

v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 

soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 22. 10. 2018 

v 16:00 hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Heřmanov zveřejněna 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 10. 2018 do 29. 10. 

2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

 Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 

(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového 

počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 



 Schválený program jednání zastupitelstva obce:  

 

 

 

1) Složení slibu členů zastupitelstva 

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

zapisovatele 
 

3) Schválení programu 
 

4) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva 

vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o 

obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 
 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 
 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  
 

7) Diskuse 

 

Průběh vlastního projednávání jednotlivých bodů schváleného programu 

zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Složení slibu zastupitelů 

 

      Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 

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, v platném znění). 

      Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 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 (města, 

městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

      Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 



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

 

      Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Václava Dvořáka a Josefa Patáka  

a zapisovatelkou Lenku Koukolovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným. 
 

      Zastupitelstvo schválilo Václava Dvořáka a Josefa Patáka jako ověřovatele 

zápisu a Lenku Koukolovou jako zapisovatelku zápisu 

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

3. Schválení programu 

 

      Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před 

hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.  

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.  
 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo program ustavující schůze 

(v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

 

4. Volba starosty a místostarosty  
 

a) určení počtu místostarostů 
 

      Zastupitelstvo schválilo návrh předsedající na dva místostarosty, žádné další 

návrhy nebyly podány. 

      Zastupitelstvo schválilo dva místostarosty   

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění a neuvolnění 

 

      Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty byla vykovávána jako uvolněná 

a funkce místostarostů, předsedů a členů komisí obce byly vykonávány jako 

neuvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Zastupitelstvo schválilo návrh předsedající  

(v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 

      Zastupitelstvo schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty  

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 



d) volba starosty 
 

      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

starosty. Byl podán jediný návrh a před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

      Zastupitelé navrhli a schválili Pavlu Chadimovou jako uvolněnou starostku 

obce 

      (v počtu 8 členů pro, 0 členů proti, 1 člen se zdržel hlasování). 

 

 

e) volba místostarostů 
 

      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

místostarostů. Byl podán jediný návrh a před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

      Zastupitelé navrhli a schválili  

      Lenku Koukolovou jako neuvolněného 1. místostarostu obce  

      (v počtu 8 členů pro, 0 členů proti, 1 člen se zdržel hlasování) a 

Josefa Chromého jako neuvolněného 2. místostarostu obce 

      (v počtu 8 členů pro, 0 členů proti, 1 člen se zdržel hlasování). 

 

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 

      Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a 

kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť 

funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 

původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který 

musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní 

výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).  

       

      Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 

výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 

Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 

tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 

na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 

      Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní 

výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Zastupitelstvo navrhlo a schválilo tříčlenné výbory 

(v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

 



b) volba předsedy finančního výboru  
 

      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

předsedy finančního výboru. Byl podán jediný následující návrh. Před  

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.   
 

      Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo schválilo Marcelu Lundovou 

jako předsedkyni finančního výboru 

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru  
 

      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

předsedy kontrolního výboru. Byl podán jediný následující návrh. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  

 

      Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo schválilo Věru Dočkalovou 

jako předsedkyni kontrolního výboru 

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 
 

 

 

 

d) volba členů finančního výboru 
 

      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy 

finančního výboru. Byly podány následující návrhy.   

 

      Zastupitelstvo schválilo Václava Dvořáka a Josefa Patáka jako členy 

finančního výboru 

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

 

e) volba členů kontrolního výboru 
 

      Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy  

kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy.   
 

      Zastupitelstvo schválilo Rudolfa Brychtu a Martina Zemana jako členy 

kontrolního výboru 

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce uvolněného starosty, 

neuvolněných místostarostů, předsedů komisí a neuvolněných členů 

zastupitelstva (dle  § 72 a § 84 odst. 2 písm. n )zákona o obcích)  

 

 

      Zastupitelstvo obce Heřmanov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce starosty jako uvolněného 

člena zastupitelstva obce v zákonné výši (pro obce do 300 obyvatel) za měsíc. 

Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. 

       

 

      Zastupitelstvo obce Heřmanov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce každého místostarosty 

jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6 000 Kč za měsíc. 

Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.  

       

      Zastupitelstvo obce Heřmanov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce předsedů komisí a 

neuvolněných členů zastupitelstva 1000 Kč za měsíc, s účinností od 1. 11. 

2018. 

 

      Zastupitelstvo obce Heřmanov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce členů komisí a 

neuvolněných členů zastupitelstva 830 Kč za měsíc, s účinností od 1. 11. 

2018. 

 

      Zastupitelstvo obce Heřmanov schválilo návrh na stanovení odměn 

      (v počtu 9 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování). 

 

 

 

 

 

7. Diskuse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    USNESENÍ Č. 11/2018 
 

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV 

 ZE DNE 29. 10. 2018 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:  

1. Ověřovatele zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) Václava Dvořáka a Josefa 

Patáka a zapisovatelku Lenku Koukolovou. 
 

2. Program ustavující schůze 
 

3. Volbu starosty a místostarosty : 

a) určilo dva místostarosty 

b) schválilo, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná  

c) schválilo, aby funkce obou místostarostů, předsedů a členů komisí obce byly 

vykonávány jako neuvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích 

d) určilo veřejné hlasování jako způsob volby starosty a místostarostů 

e) schválilo Pavlu Chadimovou jako starostu obce 

f) schválilo Lenku Koukolovou jako 1. místostarostu obce 

g) schválilo Josefa Chromého jako 2. místostarostu obce 

 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru:  

a) určilo tříčlenný počet členů finančního a kontrolního výboru 

b) schválilo Marcelu Lundovou předsedkyní finančního výboru 

c) schválilo Věru Dočkalovou předsedkyní kontrolního výboru 

d) schválilo Václava Dvořáka a Josefa Patáka jako členy finančního výboru 

e) schválilo Rudolfa Brychtu a Martina Zemana jako členy kontrolního výboru 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce uvolněného starosty, 

místostarostů, předsedů komisí a neuvolněných členů zastupitelstva       
(dle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)  zákona o obcích) s účinností od 1. 11. 2018. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: složení slibu zastupitelů 

Zastupitelstvo neschvaluje: - 

 

Datum a čas ukončení zasedání zastupitelstva obce:  29. 10. 2018 ve 20:00 hod 

Datum pořízení zápisu:  1. 11. 2018  

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

Podpis zapisovatele zápisu:  
 

              Pavla Chadimová 

                         Starostka Obce Heřmanov 


