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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Předboj 
konaného dne 20. 10. 2022 

 
místo konání: zasedací místnost OÚ 

čas konání: 18:00 – 19:06 

přítomno: 7 členů zastupitelstva (Dagmar Horevajová, Ondřej Pecha, Radek Soběslavský, Marián 

Kmeč, Josef Kocourek, Kateřina Beránková, David Potůček) 

omluveni: 0 

neomluveni: 0 

 
Před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Předboj paní Dagmar Horevajová přivítala veřejnost a 
přítomné zastupitele a informovala přítomné, že dosavadní starostka obce paní Pavla Příšovská není přítomna a 
sdělila, že dosavadní starostka obce Pavla Příšovská s výjimkou splnění zákonných povinností nepřipravovala 
ustavující zasedání a nechtěla předsedat a vést dnešní ustavující zasedání zastupitelstva obce Předboj do okamžiku 
zvolení nového starosty nebo nové starostky obce Předboj. Z tohoto důvodu dle § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) může dnešní ustavující zasedání vést i nejstarší člen zastupitelstva obce, a tím je právě Mgr. 
Dagmar Horevajová, což je v souladu i s Jednacím řádem Zastupitelstva obce Předboj ze dne 23. 03. 2011, ve znění 
novely ze dne 06. 05. 2019. 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Předboj (dále též jako „zasedání“ a „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 
hodin nejstarším členem zastupitelstva paní Mgr. Dagmar Horevajovou (dále jen jako „předsedající“). 
Předsedající konstatovala, že zastupitelé obdrželi z Městského úřadu Odolena Voda osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 Předboj zveřejněna v souladu 
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 10. 2022 do 20. 10. 2022. Současně byla informace zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 
Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že přítomno 
je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 
odst. 3 zákona o obcích). 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
 
Následně předsedající přítomným sdělila, že před samotným projednáním jednotlivých bodů programu musí všichni 
zastupitelé složit slib. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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, ve znění pozdějších předpisů). 
Předsedající následně sděluje přítomným, jak proběhne složení slibu. 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 Předboj a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“.  
 

http://www.predboj.cz/
mailto:e-podatelna@predboj.cz


 

 

 
Následně předsedající jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na připraveném archu – Listině prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce (příloha č. 2). Členové 
zastupitelstva postupně povstali, pronesli slib a podepsali se na připravenou listinu. Žádný člen zastupitelstva 
neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou. 
 
 
Po složení slibu jednotlivých členů zastupitelstva, předsedající pokračovala dle navrženého programu a přešla 
k jednotlivým bodům programu.  
 
 
Bod 1 - Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Radka Soběslavského a doc. Ing. Josefa Kocourka a 
zapisovatelem pana Ondřeje Pechu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně předsedající vyzvala 
přítomné zastupitele k hlasování k tomuto bodu.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj určuje ověřovateli zápisu pana Radka Soběslavského a doc. Ing. Josefa Kocourka a 
zapisovatelem pana Ondřeje Pechu. 
 

Výsledek hlasování:  PRO: 7                         PROTI: 0                  ZDRŽELI SE: 0                       NEPŘÍTOMNI: 0     

Usnesení č. 01-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 
Bod 2 - Schválení programu 
 
Předsedající seznámila přítomné zastupitele a občany s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací o konání ustavujícího zasedání, která byla zveřejněna na 
úřední desce obecního úřadu.  
 
Navržený program: 
 

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 funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) 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) Zřízení výboru pro výstavbu a dopravu  
a) určení počtu členů výboru pro výstavbu a dopravu 
b) volba předsedy výboru pro výstavbu a dopravu 



 

 

c) volba členů výboru pro výstavbu a dopravu 
6) Zřízení výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 

a) určení počtu členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
b) volba předsedy výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
c) volba členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

8) Předání obce nově zvolenému Zastupitelstvu obce 
9) Různé 
10) Diskuse 

 
Následně předsedající vyzvala přítomné zastupitele, zda mají k navrženému programu připomínky. K návrhu 
programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění ani připomínky. Následně předsedající dala hlasovat o návrhu 
programu.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj 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 funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) 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) Zřízení výboru pro výstavbu a dopravu  
a) určení počtu členů výboru pro výstavbu a dopravu 
b) volba předsedy výboru pro výstavbu a dopravu 
c) volba členů výboru pro výstavbu a dopravu 

6) Zřízení výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
a) určení počtu členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
b) volba předsedy výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
c) volba členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

8) Předání obce nově zvolenému Zastupitelstvu obce 
9) Různé 
10) Diskuse 

 

Výsledek hlasování:  PRO:  7                         PROTI: 0                  ZDRŽELI SE: 0                       NEPŘÍTOMNI: 0     

Usnesení č. 02-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

 
Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 



 

 

 
Bod 3 - Volba starosty a místostarosty 
 

a) Určení počtu místostarostů: 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu a následně vyzvala přítomné zastupitele, 
aby sdělili své stanovisko, připomínky a návrhy k počtu místostarostů. Jiné návrhy nebyly vzneseny a předsedající 
dala hlasovat o určení počtu místostarostů.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

Výsledek hlasování: PRO: 7                         PROTI: 0                  ZDRŽELI SE: 0                       NEPŘÍTOMNI: 0     

Usnesení č. 03-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 
Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty obce byla 
vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 odst. 1 zákona o obcích. Předsedající k tomuto dále sděluje, že je to 
stejný model jako předchozího zastupitelstva, kdy funkce starostky obce byla uvolněná a funkce místostarosty obce 
neuvolněná. Následně předsedající vyzvala přítomné zastupitele, aby sdělili své stanovisko, připomínky a 
protinávrhy. Další návrhy a připomínky nebyly vzneseny a předsedající vyzvala zastupitele k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn a pro výkon 
funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn. 
 
Výsledek hlasování: PRO: 7                         PROTI:     0           ZDRŽELI SE:  0                    NEPŘÍTOMNI: 0     

Usnesení č. 04-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným 
hlasováním a že změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy 
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny a následně budou předsedajícím spočítány 
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy 
zastupitelstva, zda mají návrhy na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy na změnu nabyly předloženy. Proto 
předsedající konstatovala, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejným hlasováním. Následně 
předsedající přešla k dalšímu bodu programu. 
 

d) Volba starosty 
Předsedající sdělila přítomným zastupitelům a občanům, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude 
přistoupeno k volbě místostarosty. Dále předsedající informovala všechny přítomné, že o jednotlivých kandidátech 
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude 
v hlasování pokračováno. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty nebo 
starostky obce Předboj. Člen zastupitelstva pan Ondřej Pecha navrhl zvolit do funkce starostky paní Mgr. Dagmar 
Horevajovou. Zastupitel Ondřej Pecha se ptá, zda má někdo z přítomných zastupitelů další návrhy na funkci starosty 
nebo starostky obce. Další návrhy nebyly podány a předsedající vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí starostkou obce paní Mgr. Dagmar Horevajovou. 



 

 

 
Výsledek hlasování: PRO: 4                         PROTI: 0                  ZDRŽELI SE: 3                    NEPŘÍTOMNI:   0 
                                                                                                        

Usnesení č. 05-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 
Po zvolení starostkou Mgr. Dagmar Horevajová poděkovala členům zastupitelstva za důvěru a pokračovala ve 
vedení zasedání.  
 
 

e) Volba místostarosty 
Nově zvolená starostka paní Mgr. Dagmar Horevajová (dále jen jako „starostka“) sdělila přítomným zastupitelům a 
občanům, že nyní bude volen místostarosta a vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
místostarosty. Starostka navrhla zvolit místostarostou pana Ondřeje Pechu. Starostka sdělila přítomným, že 
zastupitel pan Ondřej Pecha je nejvhodnějším kandidátem na místostarostu, protože má řadu zkušeností z minulosti, 
protože několik let pracoval jako radní na Praze 3 a byl zastupitelem a radním hlavního města Prahy. Následně 
starostka vyzvala přítomné zastupitele, aby se k návrhu vyjádřili a případně navrhli další kandidáty. Další návrhy 
nebyly podány a starostka vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí místostarostou obce pana Bc. Ondřeje Pechu. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 4                        PROTI: 0               ZDRŽELI SE:  3                NEPŘÍTOMNI:  0 
                                                                                                            
Usnesení č. 06-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 
Bod 4 -  Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 
Starostka 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 
předchozího zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 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 finančního nebo kontrolního výboru může být jen 
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Starostka dále informuje přítomné, že členem kontrolního nebo 
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové 
a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Starostka navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z těchto výborů bude mít 
tři členy a vyzvala členy zastupitelstva k vyslovení případných protinávrhů. Jiný návrh podán nebyl a starostka 
vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.   
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Zastupitelstvo obce Předboj určuje, že oba výbory 
budou tříčlenné. 
 
Výsledek hlasování:  PRO:    7                      PROTI:   0               ZDRŽELI SE: 0                     NEPŘÍTOMNI: 0    



 

 

 

Usnesení č. 07-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 

b) Volba předsedy finančního výboru: 
 
Starostka přistoupila k dalšímu bodu, a tím je volba předsedy finančního výboru. Zopakovala, že předsedou 
finančního výboru může být pouze člen zastupitelstva a nemůže jím zároveň být ani starosta ani místostarosta. 
Následně navrhla jako předsedu finančního výboru pana doc. Ing. Josefa Kocourka a vyzvala zastupitele, aby se 
vyjádřili k tomuto návrhu. Jiný návrh podán nebyl a starostka vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.   
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí předsedou finančního výboru pana doc. Ing. Josefa Kocourka. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 7                     PROTI: 0                 ZDRŽELI SE: 0                 NEPŘÍTOMNI: 0 
 
Usnesení č. 08-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 

c) Volba předsedy kontrolního výboru: 
 
Starostka přistoupila k dalšímu bodu, a tím je volba předsedy kontrolního výboru. Ozřejmila, že považuje za správné, 
aby předsedu kontrolního výboru vybrala strana, která nemá většinu v zastupitelstvu tak, aby byly zachovány 
kontrolní mechanismy. Starostka navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru pana Radka Soběslavského a 
přítomným sdělila, že pan Radek Soběslavský působil jako neuvolněný místostarosta v předchozím zastupitelstvu, a 
že vzhledem k jeho zkušenostem je to dobrá volba. Vyzvala ostatní zastupitele k podání dalších návrhů na tuto 
funkci. Žádné další návrhy nebyly podány a starostka obce vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí předsedou kontrolního výboru pana Radka Soběslavského. 
 
Výsledek hlasování: PRO: 7                        PROTI: 0                ZDRŽELI SE: 0                      NEPŘÍTOMNI: 0  
                                                                                                           
Usnesení č. 09-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 

d) Volba členů finančního výboru: 
 
Starostka přistoupila k dalšímu bodu, a tím je volba členů finančního výboru a vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili 
k tomuto bodu. Starostka dále zdůraznila, že člen výboru může být volen i z řad veřejnosti. Člen zastupitelstva a 
předseda finančního výboru pan doc Ing. Josef Kocourek navrhl zvolit jako členy výboru pana Tomáše Varmužu a 
pana Ing. Davida Pšeničku a dotázal se obou pánů, kteří byli přítomni, zda souhlasí. Pan Tomáš Varmuža souhlasil. 
Pan Ing. David Pšenička se z jednání zastupitelstva pro nemoc omluvil, ale zaslal e-mail, ve kterém sdělil, že 
kandidaturu na člena finančního výboru přijímá. Starostka obce vyzvala ostatní členy zastupitelstva, zda mají nějaké 
další návrhy. Starostka následně vyzvala členy zastupitelstva k hlasování.  
 
 



 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí členy finančního výboru pana Tomáše Varmužu a pana Ing. Davida Pšeničku. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 7                        PROTI: 0                ZDRŽELI SE: 0                     NEPŘÍTOMNI:  0  
  
Usnesení č. 10-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 

e) Volba členů kontrolního výboru: 
 

Starostka následně přistoupila k dalšímu bodu, a tím je volba členů kontrolního výboru a vyzvala zastupitele, aby se 
vyjádřili k tomuto bodu. Starostka dále zdůraznila, že člen výboru může být volen i z řad veřejnosti. Starostka obce 
vyzvala zastupitele a předsedu kontrolního výboru pana Radka Soběslavského, aby navrhl členy kontrolního výboru. 
Zastupitel pan Radek Soběslavský navrhl zastupitele pana Ing. Davida Potůčka a paní starostka paní Martinu 
Bendovou jako členy kontrolního výboru a dotázali se obou přítomných, zda s návrhem souhlasí. Paní Martina 
Bendová i zastupitel pan Ing. David Potůček souhlasili. Starostka obce vyzvala ostatní členy zastupitelstva, zda mají 
nějaké další návrhy. Starostka následně vyzvala členy zastupitelstva k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí členy kontrolního výboru pana Ing. Davida Potůčka a paní Martinu Bendovou. 
 
Výsledek hlasování: PRO: 7                         PROTI: 0                  ZDRŽELI SE: 0                      NEPŘÍTOMNI: 0    
                                                                                                           
Usnesení č. 11-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 
Bod 5 – Zřízení výboru pro výstavbu a dopravu 
 

a) Určení počtu členů výboru pro výstavbu a dopravu 
 
Starostka obce k tomuto bodu přítomným sděluje, že zastupitelstvo obce může zřídit dle uvážení i další tematicky 
zaměřené výbory. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce chce uspíšit některé stavební a dopravní projekty jako je 
čistírna odpadních vod, chodník podél silnice Hlavní směrem k silnici I třídy/9 a důležitá dopravní opatření v obci, a 
vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu jsou dva zastupitelé a odborníci v této oblasti pan Ing. Marián Kmeč – stavební 
inženýr a doc. Ing. Josef Kocourek – odborník přes dopravu, starostka obce navrhuje zřídit výbor pro výstavbu a 
dopravu. Starostka dále přítomným vysvětluje, že se jedná o výbor zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce musí 
schválit zřízení výboru pro výstavbu a dopravu a rovněž určit počet členů tohoto výboru. Starostka obce dále sděluje, 
že členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby. Starostka obce navrhuje, že výbor pro výstavbu a 
dopravu bude tříčlenný. Žádné další návrhy ani stanovisko sděleno nebylo. Starostka následně vyzvala členy 
zastupitelstva k hlasování.  
 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj zřizuje výbor pro výstavbu a dopravu. Zastupitelstvo obce Předboj určuje, že výbor bude 
tříčlenný. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 7                        PROTI: 0                  ZDRŽELI SE: 0                     NEPŘÍTOMNI: 0    



 

 

 

Usnesení č. 12-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 

 
b) Volba předsedy výboru pro výstavbu a dopravu 

 
Starostka obce navrhuje, aby předseda výboru pro výstavbu a dopravu byl pan Ing. Marián Kmeč a zdůrazňuje, že 
nikdo jiný by předsedou ani být nemohl, protože pan Ing. Marián Kmeč je odborník a specialista v tomto oboru. 
Následně starostka obce vyzvala ostatní zastupitele k případným návrhům a připomínkám. Žádné další návrhy 
nebyly podány a starostka obce vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí předsedou výboru pro výstavbu a dopravu pana Ing. Mariána Kmeče. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 6                       PROTI: 0                 ZDRŽELI SE: 1                     NEPŘÍTOMNI: 0  
 
Usnesení č. 13-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 

c) Volba členů výboru pro výstavbu a dopravu 
 
Starostka následně přistoupila k dalšímu bodu, a tím je volba členů výboru pro výstavbu a dopravu a vyzvala 
zastupitele a předsedu výboru pro výstavbu a dopravu pana Ing. Mariána Kmeče, aby navrhl členy tohoto výboru a 
zároveň přítomným zdůraznila, že člen výboru může být volen i z řad veřejnosti. Zastupitel Ing. Marián Kmeč navrhl 
pana doc. Ing. Josefa Kocourka, který je specialista přes dopravu a bude řešit veškeré dopravní opatření v obci a 
dále navrhl jako člena tohoto výboru i pana Ing. Karla Kodiše, který v minulosti jako bývalý starosta obce Předboj, 
realizoval a připravoval řadu stavebních projektů a záměrů. Starostka obce vyzvala ostatní členy zastupitelstva, zda 
mají nějaké další návrhy. Následně se zastupitel Ing. Marián Kmeč zeptal obou navrhovaných kandidátů, kteří byli 
přítomni, zda s návrhem na člena výboru pro výstavbu a dopravu souhlasí. Doc. Ing. Josef Kocourek a pan Ing. Karel 
Kodiš shodně odpověděli, že souhlasí. Starostka následně vyzvala členy zastupitelstva k hlasování. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí členy výboru pro výstavbu a dopravu pana doc. Ing. Josefa Kocourka a Ing. Karla 
Kodiše. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 7                       PROTI:  0               ZDRŽELI SE: 0                   NEPŘÍTOMNI: 0  
  
Usnesení č. 14-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 

Bod 6 – Zřízení výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
 

a) Určení počtu členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
 
Starostka obce k tomuto bodu přítomným zastupitelům a občanům sděluje, že zastupitelstvo obce může zřídit dle 
uvážení i další tematicky zaměřené výbory a proto přítomným zastupitelům a občanům sděluje, že navrhuje, aby 



 

 

zastupitelstvo obce zřídilo výbor zaměřený na kulturu a sport. Dále vysvětluje, že vzhledem k tomu, že se do dnešní 
doby v obci konalo málo společenských a kulturních akcí a pro obec a občany je velmi důležité, aby se setkávali a 
vzájemně poznávali, tak starostka obce navrhuje zřídit výbor pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální 
projekty (dále jen „KSV“), který by měl na starosti program a organizaci nejrůznějších kulturních, společenských a 
sportovních akcí, jako jsou například letní kina, zábavy, koncerty apod.  Starostka obce zároveň sděluje, že tento 
výbor bude také spolupracovat s předbojskou mateřskou školkou a s paní ředitelkou Beránkovou a pořádat i 
společné akce, jako i úzce spolupracovat na podpoře činnosti místních spolků a sportovních klubů (Rybářský spolek 
a Sokol Předboj). Starostka dále přítomným vysvětluje, že se jedná o výbor zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce 
musí schválit zřízení KSV a rovněž určit počet členů tohoto výboru. Starostka obce dále sděluje, že členy tohoto 
kulturního výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby a předsedou tohoto kulturního výborů může být i 
starosta nebo místostarosta. Starostka obce navrhuje, že KSV bude tříčlenný. Před hlasováním byla dána možnost i 
přítomným občanům sdělit své názory a připomínky k tomuto bodu. Následně proběhla diskuze mezi členy 
zastupitelstva a veřejností, která osvětlila podrobněji účel a zaměření tohoto výboru. Žádné další návrhy ani 
stanovisko sděleno nebylo. Starostka následně vyzvala členy zastupitelstva k hlasování. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj zřizuje výbor pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty. Zastupitelstvo 
obce Předboj určuje, že výbor bude tříčlenný. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 6                     PROTI:   0               ZDRŽELI SE: 1                     NEPŘÍTOMNI: 0    
 

Usnesení č. 15-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 

b) Volba předsedy výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
 

Starostka obce navrhuje, aby předseda výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty byl 
místostarosta obce pan Bc. Ondřej Pecha. Dále starostka přítomným sděluje, že Ondřej Pecha je povoláním 
výtvarník a má cit pro umění a kulturu a také zná řadu osobností ze „světa kultury“ a organizoval nejrůznější kulturní 
a společenské akce. Následně starostka obce vyzvala ostatní zastupitele k případným návrhům a připomínkám. 
Žádné další návrhy nebyly podány a starostka obce vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí předsedou výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty pana Bc. 
Ondřeje Pechu. 
 
Výsledek hlasování: PRO: 7                        PROTI: 0                 ZDRŽELI SE: 0                     NEPŘÍTOMNI: 0  
                                                                                                           
Usnesení č. 16-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 

c) Volba členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty 
 
Starostka následně přistoupila k dalšímu bodu, a tím je volba členů výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a 
sociální projekty a vyzvala zastupitele a předsedu KSV pana Bc. Ondřeje Pechu, aby navrhl členy tohoto výboru a 
zároveň přítomným zdůraznila, že člen výboru může být volen i z řad veřejnosti. Pan Bc. Ondřej Pecha navrhl jako 
členku tohoto výboru paní Martinu Bendovou a pana Lubomíra Kristlíka. Starostka následně vyzvala členy 
zastupitelstva k hlasování.  
 
 



 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj volí členy výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty pana Lubomíra 
Kristlíka a paní Martinu Bendovou. 
 
Výsledek hlasování:  PRO: 7                     PROTI: 0                ZDRŽELI SE:  0                   NEPŘÍTOMNI: 0   
                                                                                                          
Usnesení č. 17-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 
Bod 7 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
 
Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva bez dalších funkcí byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o 
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, poskytována měsíční odměna ve výši 1.805 Kč, a to s účinností 
ode dne 20. 10. 2022. Starostka obce k výši měsíční odměny neuvolněným zastupitelům sdělila, že tato symbolická 
odměna zlepší celkové fungování zastupitelstva. Starostka obce zároveň umožnila občanům a veřejnosti nahlédnou 
do platné tabulky – přílohy k cit. nařízení vlády. Žádné další návrhy podány nebyly a starostka obce vyzvala členy 
zastupitelstva k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 1.805 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení to je 
od 20.10. 2022 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
Výsledek hlasování: PRO:   7               PROTI:     0            ZDRŽELI SE:     0                 NEPŘÍTOMNI: 0 
                                                                                                           
                                                                                                          
Usnesení č. 18-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 
 
 
Starostka obce dále navrhla měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 77 odst. 2 
zákona o obcích) pana Bc. Ondřeje Pechy, a to ve výši 32.501 Kč měsíčně s účinností ode dne zvolení do funkce 
místostarosty obce. Žádné další návrhy podány nebyly a starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty 

jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32.501 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 

do funkce místostarosty to je od 20.10. 2022. 

Výsledek hlasování: PRO:  7                PROTI:  0                ZDRŽELI SE:  0                  NEPŘÍTOMNI: 0 
                                                                                                     
Usnesení č. 19-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 
Starostka obce dále navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o 
obcích a nařízením vlády č. 318/ 2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
v aktuálně platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.611 Kč za měsíc a člena 
výboru ve výši 3.010 Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru nebo člena výboru. Starostka obce 



 

 

následně vyzvala členy zastupitelstva k připomínkám a hlasování. Žádné další návrhy podány nebyly a starostka 
obce vyzvala členy zastupitelstva k hlasování.  
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj v souladu s § 72 odst.2 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy 

výboru zastupitelstva ve výši 3.611 Kč za měsíc a člena výboru ve výši 3. 010 Kč Odměna bude poskytována ode dne 

zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru to je od 20.10. 2022. 

Výsledek hlasování:   PRO:   7                PROTI:  0               ZDRŽELI SE: 0                 NEPŘÍTOMNI: 0 
                                                                                                     
Usnesení č. 20-20/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

Starostka obce dále navrhla, aby zastupitelstvo obce Předboj v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích navrhlo a 

určilo, že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému zastupiteli a členovi výboru poskytována 

souhrnná odměna. V tomto případě se jedná o neuvolněného zastupitele doc. Ing. Josefa Kocourka, který je 

předseda finančního výboru a zároveň i člen výboru pro výstavbu a dopravu. Vzhledem k tomu, že pan doc. Ing. 

Josef Kocourek bude mít opravdu hodně práce jako člen výboru pro výstavbu a dopravu a bude významně řešit 

dopravu v obci Předboj, tak starostka obce navrhuje souhrnnou odměnu ve výši 6.621 Kč. Dále starostka obce 

navrhuje souhrnnou odměnu pro „nezastupitelku“ Martinu Bendovou, která je členka finančního výboru a zároveň i 

členka výboru pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a sociální projekty (KSV). Starostka to odůvodňuje tím, že paní 

Martina Bendová je velice zdatná, časově flexibilní a má chuť a elán se práci v obou výborech věnovat. Starostka 

obce navrhuje souhrnnou odměnu pro „nezastupitelku“ paní Martinu Bendovou ve výši 6.020 Kč. Starostka následně 

vyzvala členy zastupitelstva k připomínkám a k hlasování.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že neuvolněnému členovi zastupitelstva 

panu doc. Ing. Josefovi Kocourkovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru (FV) a člena výboru 

pro výstavbu a dopravu (VVD), bude poskytována odměna ve výši 6.621 Kč (z toho za výkon předsedy FV 3.611 Kč a 

za výkon člena VVD 3.010 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy a člena výboru, to je 

od 20.10. 2022. 

Zastupitelstvo obce Předboj v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že „nezastupitelce“ paní Martině 

Bendové, která současně vykonává funkci člena kontrolního výboru (KV) a funkci člena výboru pro kulturu, sport, volný 

čas, zdravotní a sociální projekty (KSV), bude poskytována odměna ve výši 6.020 Kč (z toho za výkon člena KV  3.010 

Kč a za výkon člena KSV 3.010 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výborů, to je od 

20.10. 2022. 

 

Výsledek hlasování:  PRO:   7                PROTI:  0               ZDRŽELI SE: 0                 NEPŘÍTOMNI: 0 
                                                                                                     
Usnesení č. 20-21/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 
Bod 8 – Předání obce nově zvolenému Zastupitelstvu obce 
 
Starostka obce k tomuto bodu přítomným zastupitelům a občanům sděluje, že tento bod nechtěla zařadit do 
programu ustavujícího zasedání. Důvodem je že bývalá starostka paní Pavla Příšovská nechce být fyzicky přítomna 
u předání obce nově zvolenému zastupitelstvu a odmítla se zúčastnit předávání dokladové části na obecním úřadu. 
Starostka obce dále sděluje, že návrh předávacího protokolu zaslala bývalé paní starostce již před 14 dny a 



 

 

telefonicky se s ní domlouvala na termínu předání obce. Starostka obce z tohoto důvodu žádá, aby se do zápisu 
uvedlo, že předávací protokol připravený bývalou paní starostkou nebude dnes podepsán ze strany nově zvoleného 
zastupitelstva obce Předboj a ani nebude součástí tohoto zápisu, z toho důvodu, že neproběhlo fyzické předání. 
Dále starostka obce sděluje, že fyzické předání obce (celé dokladové části) proběhne v pátek 21. 10. 2022 od 8:00 
hodin na OÚ Předboj bez osobní účasti bývalé starostky obce paní Pavly Příšovské a pouze za účasti zaměstnanců 
a z tohoto důvodu starostka obce a nově zvolené zastupitelstvo nemůže vzít žádnou zodpovědnost za úplnost a 
správnost předávaných dokumentů a dokladové části. Starostka obce rovněž přítomným sdělila, že dnes v 15:00 
hodin obdržela od bývalého místostarosty pana Soběslavského předávací protokol (velmi strohý) a bez příloh, a 
samozřejmě neměla možnost a čas si podrobně předávací protokol prostudovat. Z tohoto důvodu nebude tento 
předávací protokol přílohou tohoto zápisu a starostka obce nebere žádnou odpovědnost za správnost a pravdivost 
dokumentů a dokladů. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Předboj bere na vědomí, že předání obce nově zvolenému zastupitelstvu obce se uskuteční dne 

21.10. 2022 bez přítomnosti bývalé starostky obce Předboj paní Pavly Příšovské. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo obce 

Předboj nebere žádnou odpovědnost za správnost a úplnost předávaných dokumentů a dokladové části a předávací 

protokol nebude ze strany nově zvoleného zastupitelstva podepsán a rovněž předávací protokol nebude součástí 

tohoto zápisu. 

 

Výsledek hlasování:   PRO:  4               PROTI:   2               ZDRŽELI SE:  1                NEPŘÍTOMNI: 0 
                                                                                                     
  Usnesení č. 21-22/10/2022/UZO bylo schváleno 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 
Bod 9 – Různé 
 

- starostka poděkovala bývalému vedení obce za vedení obce. Při této příležitosti byl panem Soběslavským 
předán nové starostce mobilní telefon používaný bývalou starostkou obce, vč. SIM karty. 

- informace o plánech nově zvoleného ZO Předboj (informace o rozšíření úředních hodin obecního úřadu)  
- zastřešení autobusové zastávky u OÚ 
- informace o personálních změnách (současná účetní obce podala výpověď) a končí k 30. 11. 2022 
- informace o akcích pořádaných OÚ do konce roku 2022, advent či setkání s jubilanty 
- informace o lampionovém průvodu, který se koná 11. 11. 2022 (Kateřina Beránková) 
- informace o prosincovém zasedání ZO Předboj (schvalování rozpočtu, obecně závazná vyhláška) 

 
 
Bod 10 – Diskuze 
 
Byla diskutována problematika nově vzniklé haldy štěrku a kamení v lokalitě Na Palpostě v katastru obce Bašť, 
problematika autobusové dopravy, problematika sběrného dvora, kompostárny či odvozu trávy.  
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání ZO podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
4) Tabulka – výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce Předboj, členů a předsedů výborů Zastupitelstva 
obce Předboj a neuvolněného místostarosty obce Předboj 
 
 



 

 

 

V Předboji dne 26. 10. 2022 

 

Zapsal: Bc. Ondřej Pecha  

Ověřil: Radek Soběslavský  

Ověřil: doc. Ing. Josef Kocourek  

Schválil: Mgr. Dagmar Horevajová  


