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Zápis č. 9 /2022 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sedliště 

konaného dne 19. 10. 2022, od 18:30 hodin. 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Soukup, Hurych 

Přítomni:             Novák, Soukup, Hurych, Janiš, Masaříková, Andrlová, Mikulecká  

Nepřítomni:  - 

 

Program jednání:        

 Navrhovaný program: 

1) Složení slibu člena zastupitelstva  

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

3) Schválení programu 

4) Volba starosty a místostarosty 

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

b) volba starosty 

c) volba místostarosty 

5) Zřízení výborů 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

7) Diskuze 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Sedliště bylo zahájeno v 18:30 hodin dosavadním starostou 

obce Pavlem Novákem. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce dle § 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 (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 

19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Oznámení podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na 

úřední desce Obecního úřadu Sedliště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a 

to od 22. 10. 2018 do 30. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

Předsedající schůze konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). 

Usnesení: 
1/9/2022 Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 

členy zastupitelstva, 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 
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svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sedliště 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. 1).  

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

2/9/2022 Zastupitelstvo obce Sedliště určuje ověřovatele zápisu: Soukup Petr a Hurych Marek 

a zapisovatelem: Macková  Vlasta a hlasuje pro: 

  pro:  7 

 proti:   0 

 zdržel se: 0 

Usnesení č. 2: OZ schválilo ověřovatele zápisu a zapisovatele. 

3/9/2022 Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 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 dal hlasovat o návrhu programu zasedání: 

  určení způsobu volby starosty a místostarosty 

  volba starosty 

  volba místostarosty 

  zřízení výborů 

  rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

  diskuze 

pro:  7 

 proti:   0 

 zdržel se: 0 

Usnesení č. 3: OZ schválilo program zasedání. 

4/9/2022 Volba starosty a místostarosty 

  Návrh usnesení: 

Zastupitel obce Novák Pavel navrhl tajný způsob volby starosty a místostarosty a 

zastupitelstvo hlasuje pro: 

pro:  5 

 proti:   2 

 zdržel se: 0 

 Zastupitel obce Marek Hurych navrhl veřejný způsob volby starosty a  

místostarosty a zastupitelstvo hlasuje pro: 

pro:  2 

 proti:   5 

 zdržel se: 0 

Usnesení č. 4: Byla schváleno, že volba starosty a místostarosty bude tajná. 

 

Předsedající zahájil tajnou volbu starosty a určil volební komisi z řad veřejnosti. Po 

odhlasování všech členů zastupitelstva obce, volební komise otevřela hlasovací 

schránku a spočítala hlasy pro jednotlivé kandidáty. 

  Starostou obce byl zvolen pan Novák Pavel celkovým počtem 6 hlasů. 

 

  Dále pokračovala volba místostarosty obce. Po odhlasování všech členů 
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                        zastupitelstva, volební komise otevřela hlasovací schránku a spočítala hlasy pro 

                        jednotlivé kandidáty. 

  Místostarostkou obce byla zvolena  Klára Masaříková celkovým počtem 7 hlasů.  

 

5/9/2022 Zřízení výborů obce 

  Návrh usnesení: 

a) finanční    předseda: Petr Soukup    členové: Vít Janiš, Iveta Andrlová 

b) kontrolní    předseda: Iveta Andrlová  členové: Marek Hurych, Žaneta 

Mikulecká 

c) sociálně kulturní   předseda: Žaneta Mikulecká   členové: Iveta Andrlová, Petr Soukup 

d) veřejného pořádku  předseda: Vít Janiš členové: Marek Hurych, Žaneta Mikulecká 

e) stavební    předseda: Marek Hurych členové: Vít Janiš, Petr Soukup 

 pro:  7 

 proti:   0 

 zdržel se: 0 

  Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

6/9/2022 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

  Odměny byly stanoveny na zasedání OZ dne  7. 2. 2019  ve výši (hrubá mzda) 

   starosta obce       12.888,-- Kč    

   místostarosta        10.000,-- Kč  

   předseda výboru:     1172,-- Kč     

  Návrh usnesení: zachovat stávající stav a provést aktualizaci k 31. 12. 2022. 

 pro:  7 

 proti:   0 

 zdržel se: 0 

  Usnesení č. 6 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Sedliště v souladu s § 72 odst. 2 a  

                       § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce člena  

                       zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

7/11/18 Diskuze 

  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:35 hod. 

 

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 vyhotoven dne:19.10.2022 

 

Zapisovatel:    ……………………. dne 19.10.2022 

 

Ověřovatelé:    ……………………. dne 19.10.2022 

 

     ……………………. dne 19.10.2022 

 

Starosta               ……………………. dne 19.10.2022 


