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Z Á P I S 

 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 31.10.2018 

 

Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce, viz prezenční listina 

 

Zasedání bylo svoláno dosavadní starostkou obce dne 23.10.2018 a informace o konání 

ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Radimovice dne 

23.10.2018, tj. nejméně 7 dní  před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo 

schváleno řádně a včas v souladu s ustanovením §91 a 93 zákona o obcích. 

 

Ustavujícímu zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Radimovice předsedala 

Mgr.Dagmar Šrytrová, dosavadní starostka obce. 

 

Dosavadní starostka obce konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, dle prezenční 

listiny, z celkového počtu 7, všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení 

schopné. 

 
1.Zahájení – jmenování zastupitele a ověřování zápisu 

 

Zapisovatelkou byla určena:  Eva Holubcová 

Ověřovatelé zápisu:   Aleš Bursa, Vladimír Casanova 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 49/2001, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

 

2.Složení slibů členů Zastupitelstva obce Radimovice 

 

Předávající 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 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). 

 

Předsedající Mgr. Dagmar Šrytrová přečetla text slibu podle §69 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 

že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky“. Poté přítomní členové zastupitelstva pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem 

potvrdili složení slibu, příloha č.1 tohoto zápisu 

 

Bylo konstatováno, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a mohou 

se ujmout svého mandátu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

3.Schválení programu 

 

Usnesení č. 1/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

s c h v a l u j e 

 

následující program ustavujícího zasedání: 
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-Volba starosty a místostarosty včetně určení počtu místostarostů, druh výkonu funkce, určení způsobu 

volby 

-Zřízení kontrolního a finančního výboru (určení počtu členů, volba předsedů a členů výborů) 

-Zřízení komise Zastupitelstva obce Radimovice 

-Odměny členů zastupitelstva, členům výborů a komise 

-Diskuze 

 

Závěr: 

-námitky proti programu nebyly vzneseny 

 

Hlasování: 

PRO:  7     PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

4.Volba starosty a místostarosty včetně určení počtu místostarostů, druh výkonu funkce, určení 

způsobu volby 

 

Dosavadní starostka nechala hlasovat o způsobu volby starosty, místostarosty, předsedů výborů a 

jejich členů, předsedy komisí a jejich členů. Bylo navrženo způsob volby veřejným hlasováním, pokud 

zastupitelstvo obce nestanoví jinak. 

 

Usnesení č.2/U/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v u j e 

 

Způsob volby starosty, místostarosty, předsedů výborů a jejich členů, předsedy komisí a jejich členů 

veřejným hlasováním 

 

Hlasování: 

PRO: 7     PROTI: 0   ZDRŽELO SE: 0 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Předsedající přečetla návrh na funkci starosty ve volebním období 2018-2022. Zastupitelstvem byl 

navržen jediný kandidát Ondřej ZOUBEK, který s kandidaturou na starostu obce souhlasí. Před 

hlasováním byla dána možnost přítomných zastupitelů a občanů sdělit své stanovisko. 

Předsedající dává hlasovat o navržené kandidátce na funkci starosty obce Radimovice: „ Kdo 

z přítomných zastupitelů souhlasí, aby do funkce starosty byl zvolen Ondřej ZOUBEK“. 

 

 

Usnesení č.3/U/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í 

do funkce starosty:  Ondřeje ZOUBKA 

 

Hlasování: 

PRO: 6     PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 

         Ondřej Zoubek 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

 

 



Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 31.10.2018             Stránka 3 

 

Po zvolení starosty obce dosavadní starostka obce, předala nově zvolenému starostovi obce řízení 

ustavujícího zasedání obce. 

 

Nově zvolený starosta obce Ondřej Zoubek pokračoval v ustavujícím zasedání obce jako 

předsedající. 

 

Předsedající navrhl, aby starosta obce Radimovice byl od 1.11.2018 dlouhodobě uvolněným 

členem zastupitelstva.  

 

Usnesení č. 4/U/2018 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

U r č u j e  

 

V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších 

předpisů, že výkon starosty obce bude od 1.11.20218, člen zastupitelstva obce dlouhodobě 

uvolněn.  

 

Hlasování: 

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1  

         Ondřej Zoubek 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Předsedající přečetl návrh na funkci místostarosty ve volebním období 2018-2022. Byl 

navržen jediný kandidát Miroslav Jech, který s kandidaturou na místostarostu obce souhlasí. 

Před hlasováním byla dána možnost přítomným zastupitelům a občanům sdělit své 

stanovisko. Předsedající dává hlasovat o navrženém kandidátovi do funkce místostarosty obce 

Radimovice: „Kdo z přítomných zastupitelů obce souhlasí, aby do funkce místostarosty obce 

byl zvolen Miroslav Jech.“  

 

Usnesení č. 5/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

V o l í  

Do funkce místostarosty obce Miroslava Jecha jako neuvolněného člena zastupitelstva. 

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI: 1   ZDRŽEL SE: 1 

     Robert Marek   Miroslav Jech 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

5. Zřízení kontrolního a finančního výboru (určení počtu členů, volba předsedů a členů 

výboru) 

 

Starosta obce informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 

odst. 2 písm. i zákona o obcích). Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být 

lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy. Členy výboru mohou být  
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členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedové mohou být jen členové zastupitelstva. 

Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě (§119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 

bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán. 

 

Usnesení č. 6/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

z ř i z u j e   

finanční a kontrolní výbor. Oba výbory jsou tříčlenné.  

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0  

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Starosta obce navrhl jako předsedu Finančního výboru Vladimíra Casanovu, členy výboru Ivu 

Švec a Renatu Špalkovou. Jako předsedu Kontrolního výboru Bohumila Ciešláka, členy 

Kristýnu Kubatovou a Alenu Rejhovou.    

 

Usnesení č. 7/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce předsedy Finančního výboru Vladimíra Casanovu jako neuvolněného členy 

zastupitelstva.  

 

Hlasování: 

PRO: 4    PROTI: 2   ZDRŽEL SE: 1 

     Aleš Bursa   Vladimír Casanova 

     Robert Marek 

      

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 8/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce člena Finančního výboru Ivu Švec.  

 

Hlasování: 

PRO: 4    PROTI: 3   ZDRŽEL SE: 0 

     Aleš Bursa 

     Robert Marek 

     Vít Jenišovský  
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Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 9/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce člena Finančního výboru Renatu Špalkovou.  

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0  

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 10/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce předsedy Kontrolního výboru Bohumila Ciešláka jako neuvolněného členy 

zastupitelstva.  

 

Hlasování: 

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 

         Bohumil Ciešlak 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 11/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce člena Kontrolního výboru Kristýnu Kubatovou 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0  

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 12/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce člena Kontrolního výboru Alenu Rejhovou. 

 

Hlasování: 

PRO: 7     PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0
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Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

6. Zřízení komise zastupitelstva obce Radimovice 

 

Starosta obce navrhuje zřídit kulturní a sociální komisi. Jako předsedu Miroslava Jecha, členy 

Vladimíru Tomšů a Renatu Hoffmanovou. 

 

Usnesení č. 13/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce předsedy Kulturní a sociální komise Miroslava Jecha.  

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI:    ZDRŽEL SE: 2 

         Robert Marek 

         Aleš Bursa 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 14/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce člena Kulturní a sociální komise Vladimíru Tomšů.  

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 2 

         Robert Marek 

         Aleš Bursa 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

 

Usnesení č. 15/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

v o l í    

do funkce člena Kulturní a sociální komise Hoffmanovou.  

 

Hlasování: 

PRO: 5    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 2 

         Robert Marek 

         Aleš Bursa 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 
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7. Odměny členům zastupitelstva, výborů a komise 

 

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č. 317/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna.  

 

Usnesení č. 16/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v í      

V souladu s § 77 odst. 3 pís. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé 

funkce (kromě starosty a místostarosty). 

 

Hlasování: 

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 

         Robert Marek 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Starosta obce navrhl, aby měsíční odměny nejméně do konce roku 2018 byly ponechány na 

stejné výši, jako měli zastupitelé v minulém volebním období. 

  

Usnesení č. 17/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v í      

V souladu s § 72, § 77 a 84 odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění měsíční odměnu starostovi obce dle přílohy tohoto 

nařízení vlády,  místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 4.000,- Kč obě ode dne 

1.11.2018. 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 18/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v í      

V souladu s § 72, § 77 a 84 odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění měsíční odměnu: 

- Předsedovi kontrolního výboru ve výši 350,- Kč od 1.11.2018 

- předsedovi finančního výboru ve výši 350,- Kč od 1.11.2018 
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Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

Usnesení č. 19/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v í      

V souladu s § 72, § 77 a 84 odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 250,- Kč od 1.11.2018.: 

 

Hlasování: 

PRO: 6    PROTI: 0   ZDRŽEL SE:  1 

         Robert Marek 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 20/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v í      

V souladu s § 72, § 77 a 84 odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění měsíční odměnu za výkon funkce předsedy Kulturní  a 

sociální komise obce ve výši 350,- Kč od 1.11.2018. 

Zastupitel Robert Marek poznamenal kolizi s ustanovením usnesením č. 16/U/2018, 

předsedající uvedl, že usnesení č. 16/U/2018 platí a vztahuje se samozřejmě také na funkci 

předsedy Kulturní a sociální komise p.Jecha. 

 

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 

 

Usnesení č. 21/U/2018 

 

Zastupitelstvo obce po projednání 

 

S t a n o v í      

V souladu s § 72, § 77 a 84 odst. 2 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění měsíční odměnu členům kulturní a sociální komise ve 

výši 250,- Kč od 1.11.2018. 

  

Hlasování: 

PRO: 7    PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Výsledek hlasování: usnesení schváleno. 
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8. Diskuse  

 

Předsedající Ondřej Zoubek 

Pozval zastupitele obce na 5.11.2018 od 18 hod. k řešení kulturních akcí plánovaných do 

konce roku 2018 a  sestavení rozpočtu na rok 2019. 

 

Ladislav Dvořák 

Pogratuloval novým členům zastupitelstva. Předal informace o kulturní komisi, finanční 

situaci  komise a nastávajících akci. (viz příloha) 

 

Pan Ladislav Dvořák starší 

Požádal nové zastupitelstvo o předložení plánu činnosti a o špatné situaci mezi hasiči a obcí. 

 

Starosta  

- plán činnosti a veškeré akce budou zveřejňovány na internetových stránkách obce 

- bude se snažit o celkové zlepšení vztahů mezi SDH a občany 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.40 hodin. 

 

 

Zapsala: Eva Holubcová 

 

 

 

 

 

...........................................    ......................................... 

 místostarosta      starosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

............................................    ......................................... 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Svěšeno z úřední desky dne: 


