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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Líšný 31.10.2018. 
 

Přítomni: J. Mikeš, J. Salaba, O. Čapek, J. Zahradník, R. Klápšťová, D. Salabová 

Omluveni: R. Melich 

Hosté:  Š. Pajkrtová,B. Pajkrtová, M. Kozák, J. Kujan, M. Řehák 

Ověřovatelé zápisu: D. Salabová, R. Klápšťová 
 

Program:  

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

2) Schválení programu 

3) 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 

4) Zřízení finančního, kontrolního a sociálního výboru 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního a sociálního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba předsedy sociálního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona 

o obcích) 

6) Diskuse 

Schůzi zahájil starosta obce v 18:00 hodin. Předal zvoleným zastupitelům osvědčení o zvolení. 

Konstatoval, že je přítomno šest ze sedmi členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. Následně všichni přítomní zastupitelé složili slib zastupitele. Starosta zároveň 

požádal Zastupitelstvo o uvolnění procedur. Nebude volen mandátový ani volební výbor, jejich 

činnost provede končící a následně nově zvolený starosta. Zastupitelstvo s tímto postupem vyjádřilo 

souhlas. 
 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 Ověřovateli zápisu byly určeny Renáta Klápšťová a Dana Salabová. 
 

ad 2) Schválení programu zasedání. 

 Návrh programu byl schválen jednohlasně  (+6, -0, ?0) 
 

ad 3) Volba starosty a  místostarosty 

 ad a) Určení počtu místostarostů. 

Navržen jeden neuvolněný místostarosta. Dle zákona bude zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti. 

Tomu bude odpovídat i jeho odměna. Návrh byl jednohlasně schválen. 

Schváleno  (+6, -0, ?0) 
 

ad b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění.  

 Návrh: Uvolněným členem ZO bude pouze starosta. Návrh byl schválen. 

Schváleno (+5, -0, ?1). 

ad c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

 Volba veřejným hlasováním. Návrh byl jednohlasně schválen. 
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Schváleno (+6,-0, ?0). 
 

ad d) Volba starosty. 

 Na starostu byl navržen Ing. Jiří Mikeš.  

Schváleno (+5, -0, ?1). Ing. J. Mikeš byl zvolen starostou obce. 
 

ad e) Volba místostarosty. 

 Na místostarostu byl navržen Ing. Jaroslav Salaba.  

Schváleno (+6,-0, ?0). Ing. J. Salaba byl jednohlasně zvolen místostarostou obce. 
 

ad 4) Zřízení finančního, kontrolního výboru a sociálního výboru. 

 

ad a) Určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a sociálního výboru. 

 Minimální počet členů výboru jsou tři členové. Návrh byl jednohlasně schválen. 
 

 Schváleno (+6, -0, ?0). 
 

ad b) Volba předsedy finančního výboru. 

 Na předsedu finančního výboru byl navržen Jiří Zahradník. Jiří Zahradník byl zvolen 

předsedou finančního výboru. 
 

 Schváleno (+5, -0, ?1). 
 

ad c) Volba předsedy kontrolního výboru. 

 Na předsedu kontrolního výboru byl navržen RnDr. Radek Melich. Návrh byl jednohlasně 

schválen. 

 Schváleno (+6, -0, ?0). 
 

ad d) Volba předsedy sociálního výboru. 

 Na předsedu sociálního výboru byla navržena Dana Salabová. Návrh byl jednohlasně 

schválen. 

 Schváleno (+6, -0, ?0). 

Na prosincovém zasedání ZO předsedové výborů předloží zastupitelstvu návrh členů výborů ke 

schválení. 
 

ad 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných  členů zastupitelstva. 

 Neuvolněný místostarosta   1.500,- Kč 

 Předseda výboru zastupitelstva  1.200,- Kč 

 Členové zastupitelstva      750,- Kč 

 Odměny byly stanovené dle platné tabulky odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

(příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.). 

 Schváleno (+6, -0, ?0) 
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ad 6) Diskuse: 

 Jiří Zahradník: Návrh aby zasedání ZO nebylo jen každé 3 měsíce, ale každý měsíc. Po 

diskusi byly odsouhlaseny termíny zasedání jednou za dva měsíce (únor, duben atd. od 19:00 hodin). 
 

 Jiří Zahradník: Návrh sepisovat zápis ze zasedání ZO přímo v průběhu zasedání, aby jej 

přítomní zastupitelé mohli přímo zkontrolovat. Neschváleno.  

Pro kontrolu zápisu jsou vždy určeni nezávislí ověřovatelé. Zasedání ZO lze také monitorovat 

kamerou, umístěnou v zasedací místnosti. Záznam se smaže po ověření zápisu. 
 

 Ing. Mikeš: Informace o záměru přijmout na běžnou administrativu provozní sílu (bude 

přítomna na obci v úředních hodinách). Finanční výbor bude v režimu neúplného obsazení úřadu 

kontrolovat uzávěrku za každý měsíc. 
 

 Jiří Zahradník: Dotaz, zda může být členem výboru i jiný zastupitel (člen jiné komise)? Ano 

může. Ovšem jejich činnost nemůže být ve střetu zájmů. 
 

 Ing. Mikeš: Návrh zvýhodnit při platbě popelnic bezhotovostní platbu. Zatím zůstane 

původní systém a odpadové hospodaření bude ZO řešit jako celek na některém z příštích zasedání. 

Jde o značně citlivou a složitou věc. 
 

 Ing. Mikeš: Informace o stavu přívodu plynu do objektu hasičské zbrojnice. Řeší se ještě 

některé administrativní problémy. Akce by měla být komplet dokončena do 1.12. 2018. (rozsvěcení 

obecního vánočního stromu). 
 

 Dr Kozák: Bude na obci Czech POINT? Ano bude pokračovat. 
  

 Dr. Kozák: Dotaz, zda byla pozvánka na ustavující schůzi ZO na internetových stránkách 

obce. Ano byla vložena do složky „Z úřední desky“. Problém je, že dokumenty jsou ve složce řazeny 

od nejstaršího  k nejnovějšímu a poslední dokument je až úplně dole na seznamu. Diskuse s Mgr. 

Řehákem, zda je možné upravit stávající systém obecních stránek, nebo přejít na jiný systém. 
 

 Dr. Kozák: Dotaz jestli nové ZO připraví nějaké programové prohlášení. Na prosincovém 

zasedání zastupitelstvo projedná výhled budoucích akcí v souladu s územním plánem rozvoje obce. 

Starosta konstatoval připravenost takovéhoto plánu a vyzval ZO aby se aktivně zapojilo do 

konstituování výhledu. Měl by se stát součástí nového místního programu obnovy vesnice (MPOV) a 

východiskem pro další strategické rozvojové dokumenty obce, budou-li konstituovány. 
 

Schůzi ukončil starosta obce v 19:30 hodin. 

 

Význam zkratek v hlasování: + … pro, - … proti, ? … zdržel se  

 

Líšný 9.11. 2018 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 D. Salabová  R. Klápšťová 
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1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 31.10.2018 (USTAVUJÍCÍ) 

USNESENÍ 

 

ad 1) Určení ověřovatelů zápisu 

 č. u. 001-2018 

ZO schvaluje ověřovatelkami zápisu Renátu Klápšťovou a Danu Salabovou. 
 

ad 2) Schválení programu zasedání. 

 č. u. 002-2018 

ZO schvaluje program ustavujícího zasedání 
 

ad 3) Volba starosty a  místostarosty 

 č. u. 003-2018 

 ad a) Určení počtu místostarostů. 

ZO schvaluje jednoho místostarostu 

 č. u. 004-2018 
 

ad b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění.  

ZO schvaluje jako uvolněného jediného zastupitele starostu 

 č. u. 005-2018 
 

ad c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty. 

ZO schvaluje volbu veřejným hlasováním.  

 č. u. 006-2018 
 

ad d) Volba starosty. 

ZO volí Ing. Jiřího Mikeše starostou obce 

 č. u. 007-2018 
 

ad e) Volba místostarosty. 

ZO volí Ing. Jaroslava Salabu místostarostou obce 

 č. u. 008-2018 
 

ad 4) Zřízení finančního, kontrolního výboru a sociálního výboru. 

ad a) Určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a sociálního výboru. 

ZO schvaluje minimální tříčlenný počet členů kontrolního, finančního a sociálního výboru min. 

ZO schvaluje počet členů výborů jako tříčlenné orgány 

 č. u. 009-2018 
 

ad b) Volba předsedy finančního výboru. 

ZO volí předsedou finančního výboru Jiřího Zahradníka 

 č. u. 010-2018 
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ad c) Volba předsedy kontrolního výboru. 

ZO volí předsedou kontrolního výboru Radka Melicha 

 č. u. 011-2018 

ad d) Volba předsedy sociálního výboru. 

ZO volí předsedkyní sociálního výboru Danu Salabovou 

 č. u. 012-2018 

* 

ZO ukládá předsedům výborů předložit zastupitelstvu návrh členů výborů ke schválení 

 č. u. 013-2018 
 

ad 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných  členů zastupitelstva. 

 ZO schvaluje odměny neuvolněným členům ZO 

 Neuvolněný místostarosta   1.500,- Kč 

 Předseda výboru zastupitelstva  1.200,- Kč 

 Členové zastupitelstva      750,- Kč 

 č. u. 014-2018 
 

ad 6) Diskuse: 

 Jiří Zahradník: Návrh aby zasedání ZO nebylo jen každé 3 měsíce, ale každý měsíc. Po 

diskusi byly odsouhlaseny termíny zasedání jednou za dva měsíce (únor, duben atd. od 19:00 hodin). 

ZO schvaluje konání zasedání zhruba v polovině února, dubna a června od 19:00 v knihovně. 

 č. u. 015-2018 
 

 Jiří Zahradník: Sepisovat zápis ze zasedání ZO… 

Bez usnesení 
 

 Ing. Mikeš: Informace o záměru přijmout na běžnou administrativu provozní sílu (bude 

přítomna na obci v úředních hodinách). Finanční výbor bude v režimu neúplného obsazení úřadu 

kontrolovat uzávěrku za každý měsíc. 

 ZO schvaluje provádění finanční kontroly každé uzávěrky finančním výborem 

 č. u. 016-2018 
 

 Ing. Mikeš: Návrh zvýhodnit při platbě popelnic bezhotovostní platbu. Zatím zůstane 

původní systém a odpadové hospodaření bude ZO řešit jako celek na některém z příštích zasedání. 

Jde o značně citlivou a složitou věc. 

Bez usnesení 
 

 Ing. Mikeš: Informace o stavu přívodu plynu do objektu hasičské zbrojnice.  

Bez usnesení 
  



 
6 

 

 Dr. Kozák: Dotaz, zda byla pozvánka na ustavující schůzi ZO na internetových stránkách 

obce. Ano byla vložena do složky „Z úřední desky“.  

Bez usnesení 
 

 Dr. Kozák: Dotaz jestli nové ZO připraví nějaké programové prohlášení.  

 ZO ukládá svým členům k jednání prosincového zasedání ZO shromáždit podněty pro 

výhled budoucích akcí v souladu s územním plánem rozvoje obce a pro nový místní program obnovy 

vesnice (MPOV). 

 č. u. 017-2018 
 

Líšný 9.11. 2018 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Salaba  Ing. Jiří Mikeš 

 místostarosta  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 D. Salabová  R. Klápšťová 

 

 


