
 
 

Zápis 

ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva  

konaného dne 31. 10. 2018 v 18. 00 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

 

Přítomni:          
           Antošovský Vítězslav 

Glocová Iveta 

Jedlička Ladislav 

Kosík Stanislav 

Kosinová Andrea 

Matocha Vlastimil 

Sekyra Radek 

Zuzčák Jan 

Zvejšková Dana

občané obce podepsaní na prezenční listině 

Omluveni:           Sekanina Ladislav 

 

 

Program jednání: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba starosty a místostarosty 

3.1. Určení počtu místostarostů 

3.2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

3.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

4.1. Určení počtu členů finančního výboru 

4.2. Volba předsedy finančního výboru 

4.3. Určení počtu členů kontrolního výboru 

4.4. Volba předsedy kontrolního výboru 

4.5. Zřízení dalších výborů a volba jejich předsedů 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce 

6. Diskuse 

Na začátku jednání složí členové zastupitelstva obce slib. 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  

v 18 hodin dosavadní starostkou obce Mgr. Ivetou Glocovou (dále jako „předsedající“).  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno Osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce. 

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

do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace o 

termínu zasedání byla na úřední desce Obecního úřadu Jaroměřice zveřejněna v souladu 

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Současně byla 

zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)  

konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající 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  



 
 

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 Jaroměřice a jejich 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. 1). 

Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Ad 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu pana Radka Sekyru a Ing. Vítězslava Antošovského 

a zapisovatelem paní Danu Zvejškovou  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu pana Radka Sekyru a Ing. 

Vítězslava Antošovského a zapisovatelem Danu Zvejškovou. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/1 bylo schváleno. 

 

Ad 2) 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.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/2 bylo schváleno. 

 

Ad 3) Volba starosty a místostarosty 

Určení počtu místostarostů:  

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/3 bylo schváleno. 

 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

Předsedající dále navrhla, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon 

funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 

zastupitelstva uvolněn. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/4 bylo schváleno. 

 
 
 



 
 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do 

připravené hlasovací urny, následně budou zapisovatelem a jedním z členů zastupitelstva 

spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání 

zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu 

způsobu hlasování. Podán návrh na tajnou volbu, o tomto návrhu bylo hlasováno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty 

postupem uvedeným předsedající.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2018/1/5 bylo schváleno. 

 
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 

po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.  

Volba starosty:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva, aby podle abecedního pořadí provedli tajnou 

volbu starosty obce. Dohledem nad hlasováním byla pověřena zapisovatelka paní Dana 

Zvejšková a člen zastupitelstva Mgr. Ladislav Jedlička.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice volí starostou Mgr. Ivetu Glocovou 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/6 bylo schváleno. 

Volba místostarosty:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva, aby podle abecedního pořadí provedli tajnou 

volbu místostarosty obce. Dohledem nad hlasováním byla pověřena zapisovatelka paní 

Dana Zvejšková a člen zastupitelstva Mgr. Ladislav Jedlička.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice volí místostarostou Stanislava Kosíka  

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti 1  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2018/1/7 bylo schváleno. 

 

Ad 4) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a 

kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové 

zastupitelstva i jiné osoby, předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy 

kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy. Dále byl podán návrh na zřízení výboru pro kulturu a 

občanské záležitosti a výbor pro životní prostředí. Také tyto dva výbory budou mít tři 

členy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro 

kulturu a občanské záležitosti a výbor pro životní prostředí. Všechny výbory budou 

tříčlenné. 



 
 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/8 bylo schváleno. 

Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající navrhla na funkci předsedy finančního výboru Ing. Vítězslava Antošovského. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice volí předsedou finančního výboru Ing. Vítězslava 

Antošovského.  

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2018/1/9 bylo schváleno. 

Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru Mgr. Ladislava Jedličku. Jiné 

návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Ladislava 

Jedličku. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2018/1/10 bylo schváleno. 

 Volba předsedy výboru pro kulturu a občanské záležitosti:  

Předsedající navrhla na funkci předsedy výboru pro kulturu a občanské záležitosti paní 

Andreu Kosinovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice volí předsedou výboru pro kulturu a občanské záležitosti 

paní Andreu Kosinovou. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2018/1/11 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy výboru pro životní prostředí:  

Předsedající navrhla na funkci předsedy výboru pro životní prostředí pana Radka Sekyru. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice volí předsedou výboru pro životní prostředí pana Radka 

Sekyru. 

Výsledek hlasování:  Pro  7  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 2018/1/12 bylo schváleno. 

 

Uloženo: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá předsedům výborů předložit do dalšího jednání 

zastupitelstva ke schválení seznam členů výboru. 

 
 
Ad 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 

2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna a to  

ode dne 11. 2018 v této výši: člen zastupitelstva obce 630 Kč, předseda výboru 2 160 Kč 



 
 

a místostarosta 11 730 Kč. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány 

žádné další návrhy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta 11 730 Kč, předseda výboru 

2 160 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 630 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro  8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2018/1/13 bylo schváleno. 

 
Ad 6)  Diskuse 

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že jednání zastupitelstva budou probíhat 1x měsíčně vždy 

v pondělí od 17 hodin. Další jednání proběhne 12. listopadu 2018. 

 

 

Předsedající popřála zastupitelům mnoho zdaru v nastávající práci a zasedání ukončila 

v 19 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

2) Prezenční listina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     ………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   1. 11. 2018 

 

Sňato dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík    Mgr. Iveta Glocová 

                          místostarosta           starostka obce 


