
                                          Z Á P I S  č. 1 
 

                                                                                                                      stránka    1 / 7   -  Zápis z ustavujícího zasedání č. 1 dne 10.11.2014 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice 
konaného dne 10. 11. 2014 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 

 

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. 

Nově zvolení zastupitelé jsou Libor Slabý, Blanka Koutská, Eva Olešovská, Lenka 
Lišková Zdeněk Alexa, Filip Švancara, Ivo Kristek. 

Dosavadní starostka obce Ing. Lenka Lišková zahájila v 19 hod veřejné ustavující zasedání 
zastupitelstva obce Řícmanice, přivítala zúčastněné. Úvodem poděkovala dosavadním 
zastupitelům za spolupráci.  

 

Bod č. 1 - Složení slibu členů zastupitelstva obce  
 

Předsedající starostka obce 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 Filipa Švancaru 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 Filipa Švancaru, 
zapisovatelku Lenku Kunčarovou. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 1.2-1/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 3 - Schválení programu 
 

Předsedající starostka 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 3. 11. 2014. Současně byla 
informace o konání zastupitelstva a programu zveřejněna ve stejném termínu na 
„elektronické úřední desce“. Starostka navrhla změnu v návrhu programu a to odložení 
bodů č. 12 – volba členů finančního výboru a č. 13 - volba členů kontrolního výboru 
na další veřejné zasedání zastupitelstva obce vzhledem ke skutečnosti, že zatím nejsou 
vybráni všichni členové výborů. 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 
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9. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
10. volba předsedy finančního výboru 
11. volba předsedy kontrolního výboru 
12. volba členů finančního výboru – odloženo na další veřejné zasedání, 
13. volba členů kontrolního výboru– odloženo na další veřejné zasedání 
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. 2.3-1/2014  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. 3.4-1/2014  bylo schváleno. 

 

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

Předsedající navrhla, aby všichni zastupitelé kromě starosty obce byli neuvolnění, 
s tím, že výkon funkce starosty jako uvolněného bude až od 1.12.2014, v měsíci 
listopad bude starosta vykonávat svoji funkci jako neuvolněný. Před hlasováním dala 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, aby všichni zastupitelé kromě starosty obce 
byli neuvolnění, s tím, že výkon funkce starosty jako uvolněného bude až od 
1.12.2014, v měsíci listopad bude starosta vykonávat svoji funkci jako neuvolněný. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 4.5-1/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 6 - Určení  způsobu volby starosty a místostarosty 
 

Předsedající navrhla, aby volba starosty a místostarosty byla tajná. Tajné volba 
starosty i místostarosty bude provedena tak, že zastupitelům budou rozdány hlasovací 
lístky se jmény všech zastupitelů a volba bude na lístku vyznačena křížkem u jména 
voleného kandidáta. Hlasovací lístky budou označeny a vhozeny do volební schránky 
ve zvlášť k tomuto účelu vyčleněném prostoru v jednací místnosti. Hlasy budou 
sečteny zapisovatelkou paní Lenkou Kunčarovou. Obdrží –li  jeden z kandidátů 4 a 



 
                                                                                                                      stránka    4 / 7   -  Zápis z ustavujícího zasedání č. 1 dne 10.11.2014 

 

více hlasů – bude zvolen nadpoloviční většinou hlasů a volba je ukončena. Neobdrží –
li ani jeden z kandidátů alespoň 4 hlasy, bude se pokračovat ve volbě v 2. kole, kde 
postoupí první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 
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 
tajná. Tajná volba starosty i místostarosty bude provedena tak, že zastupitelům 
budou rozdány hlasovací lístky se jmény všech zastupitelů a volba bude na lístku 
vyznačena křížkem u jména voleného kandidáta. Hlasovací lístky budou označeny a 
vhozeny do volební schránky ve zvlášť k tomuto účelu vyčleněném prostoru 
v jednací místnosti, tak aby byla dodržena tajnost hlasování. Hlasy budou sečteny 
zapisovatelkou paní Lenkou Kunčarovou. Obdrží –li  jeden z kandidátů 4 a více 
hlasů – bude zvolen nadpoloviční většinou hlasů a volba je ukončena. Neobdrží –li 
ani jeden z kandidátů alespoň 4 hlasy, bude se pokračovat ve volbě v 2. kole, kde 
postoupí první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů . 
Výsledek hlasování:                Pro   4             Proti  0           Zdrželi se  3 
Usnesení č. 5.6-1/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 7 - volba starosty 
 

Předsedající vyzvala zastupitele, aby si od zapisovatelky paní Lenky Kunčarové 
převzali hlasovací lístek pro volbu starosty a přešli do prostoru vyhrazenému pro 
tajnou volbu. Volený kandidát má být v tomto prostoru označen křížkem v kolonce u 
jeho jména a poté má být lístek vhozem do volební schránky. Zastupitelé po jednom 
provedli volbu určeným způsobem. Po odvolení všemi zastupiteli si schránku před 
zraky všech přítomných převzala zapisovatelka paní Lenka Kunčarová, schránku 
otevřela, vytáhla všechny hlasovací lístky, sečetla hlasy a sdělila přítomným výsledek 
hlasování. Starostou obce byl v tajném hlasování jednohlasně, tedy 7 hlasy, zvolen pan 
Libor Slabý. 
 
Usnesení pro volbu starosty přijaté tajným hlasováním: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí tajnou volbou starostou obce pana Libora 
Slabého počtem 7 hlasů. 
 
Hlasovací lístky jsou přílohou tohoto bodu jednání č.7 
 
Výsledek hlasování:  7 hlasů pro Libora Slabého 
Usnesení č. 6.7-1/2014  bylo schváleno. 
 

 

Předsedající dosavadní starostka paní Lenka Lišková předala vedení zasedání nově 
zvolenému starostovi obce panu Liboru Slabému. 
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Bod č. 8 - volba místostarosty 
 

Předsedající nově zvolený starosta Libor Slabý vyzval zastupitele, aby si od 
zapisovatelky paní Lenky Kunčarové opět převzali hlasovací lístek pro volbu 
místostarosty a přešli do prostoru vyhrazenému pro tajnou volbu. Hlasování proběhlo 
stejným způsobem jako v případě volby starosty. Po odvolení všemi zastupiteli si 
schránku před zraky všech přítomných převzala zapisovatelka paní Lenka Kunčarová, 
schránku otevřela, vytáhla všechny hlasovací lístky, sečetla hlasy a sdělila přítomným 
výsledek hlasování. Jeden hlas obdržela zastupitelka Eva Olešovská, dva hlasy 
obdržela zastupitelka Blanka Koutská a 4 hlasy obdržel zastupitel Ivo Kristek. 
Místostarostou obce byl tedy v tajném hlasování zvolen nadpoloviční většinou - 4 
hlasy - pan Ivo Kristek. Žádné stanovisko k provedené volbě sděleno nebylo. 
 
Usnesení pro volbu místostarosty přijaté tajným hlasováním: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí tajným hlasováním místostarostu obce pana Ivo 
Kristka nadpoloviční většinou hlasů - 4 hlasy. 
 
Hlasovací lístky jsou přílohou tohoto bodu jednání č.8. 
 

Výsledek hlasování:  4 hlasy pro Ivo Kristka, 2 hlasy pro Blanka Koutskou, 1 hlas                                            
pro Evu Olešovskou. 
Usnesení č. 7.8-1/2014  bylo schváleno. 

 

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

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 
dle zákona o obcích. 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. 
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít vzhledem k velikosti obce pouze 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. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 8.9-1/2014 bylo schváleno. 

 

Bod č. 10 - volba předsedy finančního výboru 
 

Starosta navrhl, aby předsedou finančního výboru obce Řícmanice byla paní Eva 
Olešovská. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal starosta 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí předsedkyní finančního výboru paní Evu 
Olešovskou. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 9.10-1/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 11 - volba předsedy kontrolního výboru 
 

Starosta vyzval přítomné k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru, 
zastupitel Filip Švancara navrhl pana Zdeňka Alexu. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Řícmanice volí předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka 
Alexu. 
Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 10.11-1/2014  bylo schváleno. 

 

Starosta informoval přítomné o skutečnosti, že zatím nejsou vybráni všichni členové jak 
finančního tak i kontrolního výboru, proto byly z důvodu neproveditelnosti body č. 12 – 
volba členů finančního výboru a č. 13 - volba členů kontrolního výboru přesunuty na další 
veřejné zasedání zastupitelstva obce, jak bylo schváleno již v bodě č. 3 – „Schválení 
programu“ a přešel k bodu č. 14 jednání. 

 

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

Starosta navrhl, 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. Přečetl přítomným výši 
odměn pro jednotlivé funkce a navrhl vyplácet odměny ode dne následujícím po 
ustavujícím zasedání, tj. od 11. 11. 2014. 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. 

 
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 11. 11. 2014. 
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Výsledek hlasování:                Pro   7             Proti  0           Zdrželi se  0 
Usnesení č. 11.14-1/2014  bylo schváleno. 

 

Bod č. 15 – Diskuze  
 
Starosta ukončil oficiální část v 19:27 hod. a vyzval přítomné k diskuzi. 
Starosta obce informoval pana XXX o situaci ohledně opravy komunikace nad jeho 
nemovitostí. 
Dosavadní starostka obce, nyní členka zastupitelstva paní Lenka Lišková přislíbila jako 
odstupující starostka obce pomoc s rozpracovanými projekty, zejména dobudováním 
kanalizace v obci.   
 

 

Závěr 
 
Závěrem zasedání starosta Libor Slabý poděkoval odstupující starostce Lence Liškové 
za její práci a činnost v průběhu jejího funkčního období. 
 
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 19.39 hodin. 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lenka Kunčarová                                                                 dne………………….. 
 
                         
 
Předsedající:      Ing. Lenka Lišková, odstupující starostka obce                    dne………………….. 
 
 
 
                           Mgr. Libor Slabý, starosta obce                                            dne………………….. 
 
 
 
 
Zápis ověřili: Eva Olešovská                 dne………………. 
 
 
  Filip Švancara                  dne………………. 
 
 
 
Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů, osobní údaje 
jsou nahrazeny znaky XXX. 
 
 
 
Zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce obce Řícmanice: 
 
Vyvěšeno dne…………….             Sejmuto dne  ……………..         Značka………. 
 
 


