
Obec Malé Svatoňovice 

Z á p i s 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2018 

v Malých Svatoňovicích 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Malé Svatoňovice bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním 

starostou obce Vladimírem Provazníkem (dále jako „předsedající“). 

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. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 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 podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla  

na úřední desce Obecního úřadu Malé Svatoňovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 23.10. do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 

desce. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 

konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů 

zastupitelstva), takže je zastupitelstvo usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Složení slibu člena zastupitelstva 

Před schválením programu předsedající vyzval v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 

přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil 

přítomné členy ZO, 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 přečetl 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 Malé Svatoňovice a jejích občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval 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. 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Michaelu Pelcovou a Mgr. Dagmar Kosteleckou a 

zapisovatelem Jitku Goldmannovou.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice určilo ověřovateli zápisu Michaelu Pelcovou  a 

Mgr. Dagmar Kosteleckou a zapisovatelem Jitku Goldmannovou. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/u-18 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy 
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) Určení způsobu voleb 

2) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě  

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

e) volba členů rady obce 

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

f) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

g) volba předsedy finančního výboru 

h) volba předsedy kontrolního výboru 

i) volba členů finančního výboru 

j) volba členů kontrolního výboru 

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

    o obcích)  

5) Různé 

6) Diskuse a závěr 

 
Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0   

Usnesení č. 2/u-18 bylo schváleno. 

 

1. Určení způsobu voleb 

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhají veškeré volby veřejně hlasováním. Změnu 

způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva  

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  

Žádné návrhy nebyly podány, volby proběhnou veřejně hlasováním. 

 

2 Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 

 

a) určení počtu místostarostů: 

Předsedající navrhl, aby i pro funkční období 2018-2022 byl zvolen pouze jeden 

místostarosta.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 3/u-18 bylo schváleno. 

 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 

Předsedající dále navrhl, aby dlouhodobě uvolněná byla pouze funkce starosty. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/u-18 bylo schváleno. 

 

c) volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 

Byl podán následující návrh:  

Člen zastupitelstva Ing. Marek Švrčina navrhl zvolit do funkce starosty Vladimíra 

Provazníka. Jiný návrh nebyl podán 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce starosty obce, jako dlouhodobě 

uvolněného člena zastupitelstva obce, Vladimíra Provazníka. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/u-18 bylo schváleno. 

 

d) volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byl podán následující návrh: 

Členka zastupitelstva Bc. Marcela Geregová navrhla zvolit do funkce neuvolněného 

místostarosty Ing. Marka Švrčinu. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce neuvolněného místostarosty  

Ing. Marka Švrčinu. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/u-18 bylo schváleno. 

 

e) volba členů rady obce 

Rada obce je pětičlenná. Jejími členy jsou starosta obce a místostarosta. Je tedy nutné zvolit  

další 3 členy rady obce. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady obce. 

Členka zastupitelstva obce Mgr. Ivana Václavková navrhla zvolit do funkce člena rady obce 

Ing. Jakuba Kosteleckého. Jiný návrh nebyl podán 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce člena rady obce Ing. Jakuba 

Kosteleckého. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 

Usnesení č. 7/u-18 bylo schváleno. 

 



Obec Malé Svatoňovice 
 

4 
 

Dále člen zastupitelstva obce Stanislav Beneš navrhl zvolit do funkce člena rady obce 

Michaelu Pelcovou. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce člena rady obce Michaelu Pelcovou.  

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 

Usnesení č. 8/u-18 bylo schváleno. 

 

Členka zastupitelstva obce Bc. Marcela Geregová navrhla zvolit do funkce člena rady obce 

Mgr. Pavla Noska. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce člena rady obce Mgr. Pavla Noska. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 

Usnesení č. 9/u-18 bylo schváleno. 

 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 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). 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

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

každý z nich bude mít 5 členů. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

pětičlenné. 

Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0  

Usnesení č. 10 /u-18 bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. 

Člen zastupitelstva obce Ing. Marek Švrčina navrhl zvolit do funkce předsedy finančního 

výboru Mgr. Dagmar Kosteleckou. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce předsedy finančního výboru  

Mgr. Dagmar Kosteleckou.  
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Hlasováno o návrhu: pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/u-18 bylo schváleno. 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. 

Členka zastupitelstva obce Mgr. Dagmar Kostelecká navrhla zvolit do funkce předsedy 

kontrolního výboru Bc. Marcelu Geregovou. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice volí do funkce předsedy kontrolního výboru  

Bc. Marcelu Geregovou 

Hlasováno o návrhu:  pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 12/u-18 bylo schváleno. 

 

d) volba členů finančního výboru 

Do finančního výboru jsou navrženi tito občané: Ing. Jan Tomek, Bc. Alena Řezníčková, Dis., 

Oldřich Vosyka ml. a Mgr. Kateřina Kemzová Špiková. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice schvaluje členy finančního výboru ve složení: Ing. Jan 

Tomek, Bc. Alena Řezníčková, Dis, Oldřich Vosyka ml. a Mgr. Kateřina Kemzová Špiková. 

Hlasováno o návrhu:  pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 13/u-18 bylo schváleno. 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

Do kontrolního výboru jsou navrženi tito občané: Ing. Robert Verner, Zuzana Winterová, 

David Rudolf a Dagmar Röselová. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice schvaluje členy kontrolního výboru ve složení: Ing. 

Robert Verner, Zuzana Winterová, David Rudolf a Dagmar Röselová. 

Hlasováno o návrhu:  pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 14/u-18 bylo schváleno. 

 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích) 

Předsedající navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva (místostarostovi, členům rady 

obce a předsedům výborů) byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako v minulém 

období a to takto: 

neuvolněný místostarosta: 5 990 Kč 

člen rady obce: 1 130 Kč 
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předseda finančního a kontrolního výboru: 1 110 Kč.  

Měsíční odměna se poskytuje od 1. 11. 2018.  

Při souběhu výkonu dvou či více funkcí bude poskytnuta pouze nejvyšší odměna. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

takto: 

neuvolněný místostarosta: 5 990 Kč 

člen rady obce: 1 130 Kč 

předseda finančního a kontrolního výboru: 1 110 Kč.  

Měsíční odměna se poskytuje od 1.11.2018. Při souběhu výkonu dvou či více funkcí bude 

poskytnuta pouze nejvyšší odměna. 

Hlasováno o návrhu:  pro: 15 

   proti: 0 

   zdržel se: 0 

Usnesení č. 15/u-18 bylo schváleno. 

 

5. Různé 

Předsedající informoval přítomné členy zastupitelstva o dění v obci: 

 

- příprava asfaltování místní komunikace na Klůčku; 

- v Odolově jsou vyštěrkovány boční cesty a připravují se k opravě vč. Cesty Osvobození; 

- socha Panny Marie na Klůčku je opravená; 

- pomník ve Strážkovicích – nyní probíhá výroba busty T.G.Masaryka, pak bude umístěna  

  na pomník a proběhne slavnostní odhalení památníku; 

- proběhly oslavy 100 let republiky – obec byla vyzdobena bannery a vlaječkami, u obce byly  

  instalovány nové stožáry na vlajky a prapor obce, byla vysezena Lípa republiky a bude  

  opatřena pamětní cedulkou, zároveň proběhla vernisáž výstavy fotek v Muzeu bratří Čapků  

  a byl promítán film Masaryk; 

- termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude v pondělí 10. 12. 2018 od 18 hodin  

  v zasedací místnosti OÚ; 

- komunální traktůrek je objednaný, štěrk je připravený – obec je tedy připravena na zimní 

  období. Traktory budou v letošním roce nově opatřeny GPS, aby byl přehled o pluhování; 

- blíží se uzávěrka časopisu Studánka 9. 11. 2018. Od příštího roku bude Studánka vycházet 

  4x ročně a bude barevná. 

 

Členové zastupitelstva obce informaci vyslechli, nebylo hlasováno o tomto bodu. 

 

6. Diskuse 

ing. Dvořák – kdy bude umístěna cedulka k huntu u Bergamtu? 

starosta – bude instalována na jaře 2019, v obci bude umístěno více těchto informačních  

                cedulí. 

 

p. Schwarzbachová – upozornila, že lípa pod starou samoobsluhou se naklání, byla vysazena  

                                   v roce 1968. 

starosta – byla vysazená v roce 1968 jako Lípa svobody, nechá se ošetřit a také se k ní umístí  

                pamětní cedulka. Dále se prošetří, které další stromy v obci jsou památné. 

 

ing. Dvořák – poblahopřál nově zvoleným členům zastupitelstva a popřál jim, aby v příštím  

                       volebním období měli hodně úspěchů a práce se jim dařila. 
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Předsedající ukončil jednání v 18.30 hodin. 

 

Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání  

   

Zápis byl vyhotoven  a podepsán dne: 5. 11. 2018 

 

Zapisovatel: Jitka Goldmannová 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Provazník, v.r.                Michaela Pelcová, v.r.     Mgr. Dagmar Kostelecká, v.r.  

      starosta obce     ověřovatelé zápisu 

 

 


