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z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice
konaného dne 11. 11. 2010 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Program: 

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu

Volba starosty a místostarosty: 
4. určení počtu místostarostů
5. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
6. určení způsobu volby starosty a místostarosty
7. volba starosty
8. volba místostarosty

Zřízení finančního a kontrolního výboru:
9. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
10. volba předsedy finančního výboru
11. volba předsedy kontrolního výboru
12. volba členů finančního výboru
13. volba členů kontrolního výboru

14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona o obcích) 

15. Diskuse

Dosavadní starostka obce Ing. Lenka Lišková zahájila v 19 hod veřejné ustavující zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné a předala slovo nově zvolené 
zastupitelce paní Blance Koutské, aby dále vedla zasedání.

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.

Bod č. 1 - Složení slibu členů zastupitelstva obce 

Předsedající paní Blanka Koutská konstatovala, že je přítomno všech 7 nově 
zvolených členů zastupitelstva a vyzvala je ke složení slibu. Před přečtením slibu 
upozornila slibující, 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).
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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 a jejích 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, který je přílohou k bodu jednání č.1.

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

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

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Evu Olešovskou a Ing. Josefa 
Hustáka a zapisovatelkou paní Lenku Kunčarovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schválilo ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího 
zasedání zastupitelstva obce Řícmanice paní Evu Olešovskou a Ing. Josefa Hustáka, 
zapisovatelku Lenku Kunčarovou.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 1.2-1/2010 bylo schváleno.

Bod č. 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
Obecního úřadu Řícmanice po dobu nejméně 7 dní, a to od 2. 11. 2010 do 11. 11.
2010. Současně byla informace o konání zastupitelstva a programu zveřejněna ve 
stejném termínu na „elektronické úřední desce“. K návrhu programu nebyly vzneseny 
návrhy na doplnění. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. určení počtu místostarostů
5. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
6. určení způsobu volby starosty a místostarosty
7. volba starosty
8. volba místostarosty
9. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
10. volba předsedy finančního výboru
11. volba předsedy kontrolního výboru
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12. volba členů finančního výboru
13. volba členů kontrolního výboru
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 

72 zákona o obcích) 
15. Diskuse

            Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.3-1/2010  bylo schváleno.

Bod č. 4 - určení počtu místostarostů

Předsedající navrhla v souladu s možnostmi a potřebami obce, aby byl v obci pouze 
jeden místostarosta. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním 
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.4-1/2010  bylo schváleno.

Bod č. 5 - určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

Předsedající navrhla, aby všichni zastupitelé byli neuvolnění. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, aby všichni členové zastupitelstva obce 
Řícmanice byli ve svých funkcích neuvolnění.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 4.5-1/2010  bylo schváleno.

Bod č. 6 - Určení  způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající navrhla, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, aby volba starosty a místostarosty byla 
veřejná.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 5.6-1/2010  bylo schváleno.
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Bod č. 7 - volba starosty

Předsedající navrhla, aby starostkou obce byla Ing. Lenka Lišková. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí starostkou Ing. Lenku Liškovou.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 6.7-1/2010  bylo schváleno.

Předsedající paní Blanka Koutská předala vedení zasedání nově zvolené starostce obce Ing. 
Lence Liškové.

Bod č. 8 - volba místostarosty

Starostka navrhla, aby místostarostou obce byl Mgr. Libor Slabý. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala starostka možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí místostarostou Mgr. Libora Slabého.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 7.8-1/2010 bylo schváleno.

Bod č. 9 - určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 
výbor dle zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva 
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 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, pouze předsedou 
výboru může být jen člen zastupitelstva, kromě místostarosty.

Starostka 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 i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné.



                                                                                                                      stránka    5 / 6   -  Zápis z ustavujícího zasedání č. 1 dne 11.11.2010

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 8.9-1/2010 bylo schváleno.

Bod č. 10 - volba předsedy finančního výboru

Starostka navrhla, aby předsedou finančního výboru obce Řícmanice byla paní Eva 
Olešovská. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala
starostka možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí předsedkyní finančního výboru paní Evu 
Olešovskou.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 9.10-1/2010  bylo schváleno.

Bod č. 11 - volba předsedy kontrolního výboru

Starostka navrhla, aby předsedou kontrolního výboru obce Řícmanice byl Ing. Josef 
Husták. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala starostka
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Josefa 
Hustáka.

Výsledek hlasování:                Pro   7           Proti 0           Zdrželi se 0
Usnesení č. 10.11-1/2010  bylo schváleno.

Starostka informovala přítomné o skutečnosti, že zatím nejsou vybráni všichni členové jak 
finančního tak i kontrolního výboru. Vyzvala přítomné, zda chce někdo učinit návrh. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. Starostka konstatovala, že z důvodu neproveditelnosti bodu č. 12
– volba členů finančního výboru a bodu č. 13 - volba členů kontrolního výboru body 
nebudou dále projednávány a přešla k bodu č. 14 jednání.

Bod č. 14 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 zákona o obcích)

Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna. Přečetla přítomným 
výši odměn pro jednotlivé funkce a navrhla vyplácet odměny ode dne následujícím po 
ustavujícím zasedání, tj. od 12. 11. 2010.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Řícmanice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 460,-Kč měsíčně, funkce neuvolněného starosty ve výši 19.570,-Kč, funkce 
neuvolněného místostarosty ve výši 17.950,-Kč, funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva a zároveň předsedy finančního výboru ve výši 1.520,-Kč, funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva a zároveň předsedy kontrolního výboru ve výši
1.520,-Kč a to ode dne 12. 11. 2010.

Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0
Usnesení č. 11.14-1/2010 bylo schváleno.

Bod č. 15 – Diskuze 

Starostka informovala přítomné o projednávání možnosti zřídit v obci také kulturní výbor. 

Poté dostala slovo paní Bajerová, která poděkovala bývalým zastupitelům, zejména paní 
starostce Ing. Lence Liškové a místostarostovi Patriku Hegerovi za jejich činnost, zejména 
za zřízení mateřské školy a rekonstrukci budovy Obecního domu, který umožňuje 
obyvatelům obce zájmovou činnost a spolu s mateřskou školou přispívá ke společenskému 
životu v obci a sdružování občanů vesnice.

Starostka informovala přítomné o dokončení publikace a dalších rozpracovaných akcích, 
které budou bez přestávky dál pokračovat, ale také o akcích, které obec teprve čekají, 
zejména finančně i organizačně velmi náročné budování chybějící kanalizace a vodovodu. 
I přes vzhledem k možnostem obecního rozpočtu obrovské finanční prostředky, které bude 
muset obec na jejich zbudování vynaložit, by bylo zastupitelstvo rádo, kdyby se mimo to 
podařilo realizovat také jiné akce.

Závěr

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.24 hodin.

Zapsala Lenka Kunčarová

Zápis ověřili: Eva Olešovská

Ing. Josef Husták

Předsedající:        Blanka Koutská  

                             Ing. Lenka Lišková, starostka obce




