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Zápis z 1. – ustavujícího – zasedání Zastupitelstva obce 
Předboj konaného dne 15. 11. 2010 

 
místo konání:  restaurace U Svobodů 
čas konání: 18.00-18.20 hod. 
přítomno: 7 (Ing. Karel Kodiš, Mgr. Eva Hrdličková, Karolína Martincová, DiS., Pavla 

Příšovská, Tomáš Svoboda, Robert Vignát-Mimochodský, Mgr. Radek 
Soběslavský) 

omluveno: 0 
neomluveno: 0 

Zahájení 

Ustavující zasedání zastupitelstva zahájil nejstarší zvolený zastupitel pan Karel Kodiš (dále 
jen „předsedající“) v 18.00 hodin. 

V úvodu přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo dosavadní starostkou řádně 
svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) konalo do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání návrhu 
soudu na neplatnost voleb. Lhůta uplynula dne 29. 10. 2010 v 16.00 hodin, neboť žádný 
návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona byla na úřední desce obecního 
úřadu Předboj zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 5. do 16. 
11. 2010. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce umístěné na webových 
stránkách obce umístěných na internetové adrese predboj.cz. 

Předsedající dále kontrolou osvědčení o zvolení předložených přítomnými zastupiteli ověřil 
jejich řádné zvolení a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 
členů zastupitelstva. V souladu s § 92 odst. 3 zákona je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Přítomnost členů zastupitelstva je doložena prezenční listinou (příloha č. 1). 

Složení slibu členů zastupitelstva 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona předsedající vyzval zastupitele ke složení slibu. Zároveň je 
poučil o tom, že nesložení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 
mandátu podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů. Ve znění pozdějších předpisů. 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl text slibu a jednotliví zastupitelé poté na 
výzvu předsedajícího pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený podpisový arch 
s textem slibu slib složili. Žádný ze zastupitelů neodmítl slib složit, žádný slib nesložil 
s výhradou. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhnul určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Evu Hrdličkovou a pana Tomáše 
Svobodu, zapisovatelem pana Mgr. Radka Soběslavského. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo, že ověřovateli zápisu jsou paní Mgr. Eva Hrdličková a pan Tomáš 
Svoboda, zapisovatelem pan Mgr. Radek Soběslavský. 
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Schválení programu  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na úřední a elektronické úřední desce 
s vypuštěním bodu o zřízení ostatních výborů: 

1) Volba místostarosty a místostarostů 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarostů 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů výborů 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona)¨ 

4) Předání obce nově zvolenému Zastupitelstvu obce Předboj 
5) Diskuse 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo schválilo program ustavujícího jednání zastupitelstva. 

K bodu 1a) Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo zvolilo 2 místostarosty. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že zvolí 2 místostarosty. 

K bodu 1b) Určení uvolněných a neuvolněných funkcí 

Předsedající navrhnul, aby funkce starosty a 1. místostarosty byly vykonávány jako 
neuvolněné, funkce 2. místostarosty jako uvolněná. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že funkce starosty a 1. místostarosty budou vykonávány 
jako neuvolněné, funkce 2. místostarosty jako uvolněná. 

K bodu 1c) Určení způsobu volby 

Předsedající navrhnul, aby volba starosty i místostarostů byla provedena veřejným 
hlasováním.  

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že volba starosty a místostarostů bude veřejná. 

K bodu 1d) Volba starosty 

Předsedající navrhnul jako kandidáta na funkci starosty pana Ing. Karla Kodiše. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že starostou obce Předboj bude pan Ing. Karel Kodiš. 

Předsedající pokračoval po zvolení starostou ve vedení zasedání. 

K bodu 1e) Volba 1. a 2. místostarosty 

Předsedající navrhnul jako kandidáta na funkci 1. místostarosty pana Mgr. Radka 
Soběslavského a jako kandidáta na funkci 2. místostarosty paní Pavlu Příšovskou. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že 1. místostarostou obce Předboj bude pan Mgr. Radek 
Soběslavský a 2. místostarostou obce Předboj bude paní Pavla Příšovská. 

K bodu 2a) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem upozornil na zákonnou povinnost zřízení finančního a kontrolního 
výboru (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 zákona), neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo se zánikem původního zastupitelstva. 

Předsedající dále navrhnul, aby měl každý z výborů 3 členy. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba tříčlenné. 

K bodu 2b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající navrhnul jako kandidáta na funkci předsedy finančního výboru paní Karolínu 
Martincovou, DiS. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že předsedkyní finančního výboru bude paní Karolína 
Martincová, DiS. 

K bodu 2c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající navrhnul jako kandidáta na funkci předsedy kontrolního výboru pana Tomáše 
Svobodu. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že předsedou kontrolního výboru bude pan Tomáš 
Svoboda. 

K bodu 2d) Volba členů finančního výboru 

Předsedající navrhnul jako kandidáty na členy finančního výboru paní Mgr. Evu Hrdličkovou 
a pana Roberta Vignáta-Mimochodského. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že členy finančního výboru budou paní Mgr. Eva 
Hrdličková a pan Robert Vignát-Mimochodský. 

K bodu 2e) Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající navrhnul jako kandidáty na členy kontrolního výboru paní Mgr. Evu Hrdličkovou 
a pana Roberta Vignáta-Mimochodského. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo na tom, že členy kontrolního výboru budou paní Mgr. Eva 
Hrdličková a pan Robert Vignát Mimochodský. 

K bodu 3) Rozhodnutí o odměnách  

Předsedající navrhnul v souladu s § 72 zákona a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů měsíční 
odměny v následující struktuře a výši: 

- neuvolněný člen zastupitelstva 460 Kč 
- předseda výboru 1060 Kč 
- člen výboru 750 Kč 
(odměna předsedy a člena výboru se přičítá k odměně neuvolněného zastupitele) 
- neuvolněný starosta 18.260 Kč 
- neuvolněný místostarosta 16.640 Kč 

Dále předsedající navrhnul, aby byly odměny poskytovány ode dne zvolení do funkce. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo schválilo odměny ve shora uvedené výši. 

K bodu 4) Předání obce nově zvolenému Zastupitelstvu obce Předboj 
Předsedající Zastupitelstvo obce Předboj informoval o přípravě předávacího protokolu 
agendy Obecního úřadu obce Předboj s tím, zda Zastupitelstvo souhlasí, že předání agendy 
proběhne do konce roku 2010. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 
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K bodu 5) Diskuse 

Do diskuse se nepřihlásil s příspěvkem nikdo z přítomných, proto předsedající po 
poděkování dosavadním zastupitelům 1. zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin ukončil. 
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Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

1/1/2010 
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Evu Hrdličkovou a pana Tomáše 
Svobodu, jako zapisovatele pana Mgr. Radka Soběslavského. 

2/1/2010 
Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího jednání zastupitelstva: 

1) Volba místostarosty a místostarostů 
a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarostů 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů výborů 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
zákona)¨ 

4) Předání obce nově zvolenému Zastupitelstvu obce Předboj 
5) Diskuse 

3/1/2010 
Zastupitelstvo se usnáší na tom, že zvolí 2 místostarosty. 

4/1/2010 
Zastupitelstvo určuje, že funkce starosty a 1. místostarosty budou vykonávány jako 
neuvolněné, funkce 2. místostarosty jako uvolněná. 

5/1/2010 
Zastupitelstvo se usnáší na tom, že volba starosty a místostarostů bude veřejná. 

6/1/2010 
Zastupitelstvo volí starostou obce Předboj pana Ing. Karla Kodiše, nar. 7. 5. 1950, bytem 
Předboj, Hlavní 149, PSČ 250 72. 

7/1/2010 
Zastupitelstvo volí 1. místostarostou obce Předboj pana Mgr. Radka Soběslavského, nar. 24. 
4. 1973, bytem Předboj, Pod Hřištěm 204, PSČ 250 72, a 2. místostarostou obce Předboj 
paní Pavlu Příšovskou, nar. 1. 11. 1970, bytem Předboj, Hlavní 41, PSČ 250 72. 

8/1/2010 
Zastupitelstvo zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba tříčlenné. 

9/1/2010 
Zastupitelstvo volí předsedkyní finančního výboru paní Karolínu Martincovou, DiS. 

10/1/2010 
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Svobodu. 

11/1/2010 
Zastupitelstvo volí členy finančního výboru paní Mgr. Evu Hrdličkovou a pana Roberta 
Vignáta-Mimochodského. 
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12/1/2010 
Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru paní Mgr. Evu Hrdličkovou a pana Roberta 
Vignáta-Mimochodského. 

13/1/2010 
Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Předboj ve výši: 

- člen zastupitelstva 460 Kč 
- předseda výboru 1060 Kč 
- člen výboru 750 Kč 
(odměna předsedy a člena výboru se přičítá k odměně neuvolněného zastupitele) 
- neuvolněný starosta 18.260 Kč 
- neuvolněný místostarosta 16.640 Kč, 
a to ode dne zvolení do funkce. 

14/1/2010 
Zastupitelstvo schvaluje předání agendy Obecního úřadu obce Předboj do konce roku 2010. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 3.12.2011 

Zapsal: Mgr. Radek Soběslavský 

 

Ověřili: Mgr. Eva Hrdličková dne 

 

 Tomáš Svoboda dne 

 

 

Starosta: Ing. Karel Kodiš dne 


