
Z á p i s 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 20.10.2022 

v zasedací síni Obecního úřadu od 17.00 hod. 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce Libavské Údolí (dále též jako 
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadní starostkou obce Libavské Údolí 
(„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 konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 
uplynula dne 7.10.2022 a žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libavské Údolí zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.10.2022 do 21.10.20122. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 
č. 1) konstatovala, že přítomno je fyzicky 7 členů zastupitelstva a 1 členka je přítomna 
distančně, tedy dálkovým přístupem a formou videokonferenčního přenosu obrazu i zvuku (z 

celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 

Dále předsedající uvádí, že je potřeba nejprve hlasováním schválit, že zastupitelé 
souhlasí s distanční účastí zastupitelky Silvie Šebestýnové a zda má někdo návrhy či 
připomínky, kdy žádné nebyly.   

 

Bod 1/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí souhlasí s distanční účastí 
zastupitelky Silvie Šebestýnové na ustavujícím zasedání 
 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 1/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

 

Složení slibu členy zastupitelstva. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o 
obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 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 Libavské Údolí 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 (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib 
ani nesložil slib s výhradou. 

 

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele. Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní 
Martinu Špačkovou, pana Miloše Marečka a zapisovatelem Miroslava Bobčíka. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 



Bod 2/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí určuje ověřovateli zápisu Martinu 
Špačkovou a Miloše Marečka, zapisovatelem Bc. Miroslava Bobčíka. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0   

Usnesení č. 2/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

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. Před hlasováním dal 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dala hlasovat o návrhu 
programu.  

 

3/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje následující program 
ustavujícího zasedání: 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
2) Schválení programu. 
3) Volba starosty a místostarosty: 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění  
(§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty. 
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

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

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 3/22/ZO/2022 bylo schváleno.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Volba starosty a místostarosty  

 

Určení počtu místostarostů: Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho 

místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  
 

4/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí schvaluje zvolení jednoho 
místostarosty. 
 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 4/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 
Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 
zákona o obcích a dotazuje se, zda má někdo připomínky nebo jiné návrhy, kdy žádné nebyly. 

 

5/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 

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

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti    Zdržel se  0  

Usnesení č. 5/22/ZO/2022 bylo schváleno.       
 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: Předsedající konstatovala, že nestanoví-li 
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu 
způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k 

přednesení návrhů, zda chce někdo hlasovat tajně. Žádné návrhy nebyly podány. Předsedající 
dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení 
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude 
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta 
již nebude v hlasování pokračováno.  
 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: Předsedající uvedla, že nechce 
z volby starosty dělat komedii, a tak naprosto upřímně říká, že by moc ráda pokračovala ve 

své funkci. Podle výsledků voleb se toto zřejmě od ní i očekává. Uvádí, že to není práce 
snadná, nicméně velmi rozmanitá a přináší konkrétní výsledky, a že jí je ctí hájit, zastupovat a 

prezentovat naši obec. Takže vznáší návrh na obsazení funkce starostky její osobou, ovšem 
dává prostor ostatním i pro další návrhy. Nikdo žádné jiné návrhy nepodal.  
 

6/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí starostkou Ing. Petru Gajičovou.  
 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0   Zdržel se  0      

Usnesení č. 6/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

Po zvolení starostky tato nadále vedla zasedání (dále vedena jako „předsedající“). 



Předsedající a zároveň starostka poděkovala za důvěru a sdělila se bude snažit nikoho 

nezklamat a dělat pro obec maximum. 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: Předsedající 
vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty a uvedla, že jelikož 
byla zvolena starostkou navrhuje na základě dlouholeté zkušenosti do funkce místostarosty 
Bc. Miroslava Bobčíka. Výhodná je především jeho flexibilita. Žádné další návrhy nebyly.  

 

7/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí místostarostou Bc. Miroslava 

Bobčíka. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0    

Usnesení č. 7/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

 

4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: Předsedající úvodem tohoto bodu 
informovala 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). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani 
osoby zabezpečující účetní a rozpočtové práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o 
obcích). Komise jako poradní orgány se budou volit až na dalším zasedání. 

Navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý  
z nich bude mít tři členy. Dotazuje se, zda jsou jiné návrhy nebo připomínky, kdy žádné 
nebyly.  

 

8/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti 0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 8/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

 

Volba předsedy finančního výboru: Předsedající uvedla, že V minulém volebním byla 

předsedkyní finančního výboru Jana Dranczaková a ona má také zájem i nadále pokračovat a 

proto navrhuje jí. Dotazuje se, zda jsou jiné návrhy nebo připomínky, kdy žádné nebyly.  
 

 

 

 

 



9/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí předsedkyní finančního výboru 

Bc. Janu Dranczakovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 9/22/ZO/2022 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru: Předsedající uvedla, že v minulém volebním byla 

předsedkyní kontrolního výboru paní Silve Šebestýnová a ona má také zájem i nadále 
pokračovat, a proto navrhuje jí. Dotazuje se, zda jsou jiné návrhy nebo připomínky, kdy žádné 
nebyly.  

 

10/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí předsedkyní kontrolního výboru 

Silvii Šebestýnovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č. 10/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: Předsedající sděluje, že předsedkyně 

finančního výboru paní Dranczaková navrhla při předběžném projednávání  na členy 
finančního výboru paní Alenu Květoňovu a Janu Kuhlovou.  

 

11/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí za členy finančního výboru 
Alenu Květoňovu a Janu Kuhlovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č. 11/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

Předsedající vyzvala předsedkyni kontrolního výboru paní Šebestýnovou k podání návrhu na 

členy kontrolního výboru a tato navrhuje paní Lucii Gajičovou a Radku Sýkorovou.  
 

12/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí volí za členy kontrolního výboru 
Lucii Gajičovou a Radku Sýkorovou. 
 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0   Zdržel se  0  

Usnesení č. 12/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

 

 

 

 

 



5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

 

Předsedající navrhuje, 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 ve výši: 
 

• Místostarosta                           5000,-  

• předseda výboru nebo komise 2.000,-  Kč, 
• člen výboru nebo komise        1.500,-  Kč   

• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600,-  Kč. 
 

Další návrhy ani připomínky nebyly.  

 

13/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto: 

místostarosta:      5.000,- Kč,  

předseda výboru nebo komise:     2.000,- Kč, 
člen výboru nebo komise:      1.500,-  Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:     600,-  Kč. 
 

Výše odměn nesmí přesáhnout horní hranici odměn pro neuvolněného člena zastupitelstva, 
která je dána nařízením č. 37/2003 Sb., v platném znění. 
 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti     Zdržel se  0  

Usnesení č. 13/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

 

Předsedající uvádí, že dále budeme hlasovat o podbodech k odměnám.  

 

 

14/22/ZO/2022 

 

Návrh na usnesení: 
1) Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze jedna, a to ta, která je nejvyšší z měsíčních odměn 
stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě usnesení č. 13/22/ZO/2022. 

 

2) Zastupitelstvo obce Libavské Údolí v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 

budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na 
uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
 

3) V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení 
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne 
zvolení do této funkce. 
 



Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se   0   

Usnesení č. 14/22/ZO/2022 bylo schváleno. 
 

Předsedající uvádí, že program byl vyčerpán a otvírá diskuzi. 

 

6/ Diskuze  

 

 Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
 

Starostka obce a zároveň předsedající po poděkování přítomným ukončila ustavující zasedání 
zastupitelstva v 17:20 hodin.  

 

Přílohy zápisu:  
 

1) Prezenční listina  
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce  

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  
 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.10.2022 

 

Zapisovatel: Bc. Miroslav Bobčík 

 

 

 

Ověřovatelé:  
 

   Martina Špačková ................................. 

 

   Miloš Mareček ................................. 

          

                        

 

Ing. Petra Gajičová 

                               starostka  


