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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 

 

Přítomni:  Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová 

Omluveni:  

Zapisovatel: Vavřičková Ilona 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Polák, Radek Šťastný 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
  

Zasedání Zastupitelstva obce Vodranty bylo zahájeno v 17:00 hod. dosavadní starostkou obce Ilonou Vavřičkovou („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 24. října. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vodranty zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26. 
října 2014 do 5. listopadu 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha 1) konstatovala, že je přítomno šest 
členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 
  

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky. 
 

*             *             * 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
  

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou.  K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a zapisovatelkou Ilonu 
Vavřičkovou. 
  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 74 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 

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, 
v platném znění). 

  

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 (příloha č. 2).  

  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl slib složit ani nesložil slib s výhradou. 
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2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva obce v souladu s pozvánkou předanou  
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu předsedající doplnila další 
body. 

 

Doplněný program: 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu zasedání zastupitelstva obce 
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) Kulturní výbor 
a) zřízení a určení počtu členů kulturního výboru 
b) volba předsedy kulturního výboru 
c) volba členů kulturního výboru 

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

               8) Závěr  
 

Předsedající dala hlasovat o přijetí doplněného pořadu jednání zastupitelstva obce. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

  

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 75 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

3. Volba starosty a místostarosty 
 

a) určení počtu místostarostů:  

 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo 
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 76 bylo schváleno. 
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b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)  
 

Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako funkce neuvolněná. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty určilo, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 77 bylo schváleno. 

 
 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 
 

d) volba starosty 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: člen 
zastupitelstva Radek Šťasný a Zdeněk Polák navrhli zvolit do funkce starostky Ilonu Vavřičkovou. Žádné další návrhy nebyly 
podány. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí starostkou obce Ilonu Vavřičkovou. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 78 bylo schváleno. 

 
 

e) volba místostarosty 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: člen 
zastupitelstva Zdeněk Polák, Milan Paták a nově zvolená starostka obce Ilona Vavřičková navrhli zvolit do funkce 
místostarosty Radka Šťastného. Žádné další návrhy nebyly podány. 
  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí místostarostou obce Radka Šťastného. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 79 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

4.  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

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.  

 
 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, jehož hlavní náplní bude provádět kontrolu hospodaření s 
majetkem a finančními prostředky obce a kontrolní výbor, který bude především kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva 
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obce. Každý z výborů bude mít 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 Vodranty zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 80 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

 

b) volba předsedy finančního výboru  
  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující 
návrhy: člen zastupitelstva Radek Šťastný navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Milana Patáka. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí předsedou finančního výboru Milana Patáka st. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 81 bylo schváleno. 

 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru  
  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující 
návrhy: člen zastupitelstva Milan Paták a Radek Šťastný navrhli zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Zdeňka 
Poláka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Poláka. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 82 bylo schváleno. 

 

 

Člen zastupitelstva Miloslav Vavřička se omluvil, že se dále nemůže zasedání zastupitelstva účastnit. Po jeho odchodu 
v 17:30 hod. je dále hlasováno v počtu pěti členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů zastupitelstva). 
 

 

d) volba členů finančního výboru  
  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen 
zastupitelstva Radek Šťastný navrhl zvolit členy finančního výboru Miloslava Vavřičku a Soňu Polákovou.  

  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí členy fnančního výboru Miloslava Vavřičku a Soňu Polákovou. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 83 bylo schváleno. 
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e) volba členů kontrolního výboru 
 

Dále předsedající vyzvala k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva 
Radek Šťastný navrhl zvolit členy kontrolního výboru Milana Patáka ml. a Petru Vavřičkovou.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí členy kontrolního výboru Milana Patáka ml. a Petru Vavřičkovou. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 84 bylo schváleno. 

 

*             *             * 
 

5.  Kulturní výbor 
 

a) zřízení a určení počtu členů kulturního výboru 
 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo kromě již zmíněných výborů zřídilo navíc výbor kulturní, který bude vypomáhat 
s organizačním zajištěním kulturních akcí v obci. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty zřizuje kulturní výbor. Kulturní výbor bude tříčlenný. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 85 bylo schváleno. 

 
 

b) volba předsedy kulturního výboru  
 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního výboru. Byly podány následující 
návrhy: člen zastupitelstva Radek Šťastný navrhl zvolit do funkce předsedy kulturního výboru zastupitelku Vlastimilu 
Krumlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí předsedkyní kulturního výboru Vlastimilu Krumlovou. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 86 bylo schváleno. 

 

 

c) volba členů kulturního výboru  
 

Předsedající vyzvala k podání návrhů na členy kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Radek 
Šťastný navrhl zvolit členy kulturního výboru Kateřinu Krchovou a Danu Fofoňkovou.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty volí členy kulturního výboru Kateřinu Krchovou a Danu Fofoňkovou. 

 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 87 bylo schváleno. 

 

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

Předsedající navrhla, 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 
300Kč, a to ode dne 5. 11. 2014.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce v dosavadní výši, tj. 300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 88 bylo schváleno. 
 
 

Předsedající navrhla navýšit měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) na 500 Kč 
měsíčně a za výkon funkce starosty odměnu v dosavadní výši 4 000 Kč. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce 
podány žádné návrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce místostarosty. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 89 bylo schváleno. 
 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vodranty stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
v dosavadní výši, tj. 4000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. 
 

Způsob hlasování: veřejně – zdvižením ruky  
Výsledek hlasování:   Pro 4  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 90 bylo schváleno. 
  

 

*             *             * 
 

7. Diskuse 
 

Brigády – změna termínu: 15. listopadu 2014 - čištění obecní stráně nad lávkou přes Klejnárku, 22. listopadu 2014 - úklid 
listí na návsi a v okolí, starostka zajistí zveřejnění na místech obvyklých. 
Kontejner na BIO odpad – starostka zajistí termín přistavení velkoobjemného kontejneru na BIO odpad, a to na víkend  22 - 
23. listopadu 2014. 
Svoz BIO popelnic – mimořádný prosincový svoz BIO nádob 

  
 

*             *             * 
 

8. Závěr 
 

Nově zvolená starostka Ilona Vavřičková na závěr poděkovala zastupitelům za projevenou důvěru, popřála nově zvoleným 
zastupitelům hodně trpělivosti a úspěchů v následujících čtyřech letech a poděkovala všem občanům za vysokou účast u 
voleb (pan Paták zmínil, že v naší obci byla třetí nejvyšší volební účast na okrese 87,5% po obci Bludov a Podveky). 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hod. 
 

*             *             * 
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Výsledky projednání zastupitelstva obce na ustavujícím zasedání konaném dne 5. 11. 2014 
 

1. Usnesením č. 74/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo ověřovateli zápisu Zdeňka Poláka a Radka Šťastného a 

zapisovatelkou Ilonu Vavřičkovou. 

2. Usnesením č. 75/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo doplněný program zasedání zastupitelstva obce. 

3. Usnesením č. 76/2014 zastupitelstvo obce Vodranty schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Usnesením č. 77/2014 zastupitelstvo obce Vodranty určilo, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva 

dlouhodobě uvolněn. 

Usnesením č. 78/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo starostkou obce Ilonu Vavřičkovou. 

Usnesením č. 79/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo místostarostou obce Radka Šťastného. 

4. Usnesením č. 80/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Usnesením č. 81/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo předsedou finančního výboru Milana Patáka st. 

Usnesením č. 82/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo předsedou kontrolního výboru Zdeňka Poláka. 

Usnesením č. 83/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo členy fnančního výboru Miloslava Vavřičku a Soňu Polákovou. 

Usnesením č. 84/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo členy kontrolního výboru Milana Patáka ml. a Petru 

Vavřičkovou. 

5. Usnesením č. 85/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zřídilo kulturní výbor. Kulturní výbor bude tříčlenný. 

Usnesením č. 86/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo předsedkyní kulturního výboru Vlastimilu Krumlovou. 

Usnesením č. 87/2014 zastupitelstvo obce Vodranty zvolilo členy kulturního výboru Kateřinu Krchovou a Danu Fofoňkovou. 

6. Usnesením č. 88/2014 zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zák. o obcích stanovilo odměnu 

za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce v dosavadní výši, tj. 300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 

ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Usnesením č. 89/2014 zastupitelstvo obce Vodranty v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo 

odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

Usnesením č. 90/2014 zastupitelstvo obce Vodranty stanovilo odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce v dosavadní výši, tj. 4000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. 
 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
Příloha č. 2 – Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
Příloha č. 3 – Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 11. 2014 
Zapisovatel: Ilona Vavřičková 
 
 

Ověřovatelé: Zdeněk Polák  .............................................. dne ........................................... 
  

Radek Šťastný     .............................................. dne ............................................ 
  
Starostka: Ilona Vavřičková  .............................................. dne ............................................ 

 
 
 
 
 

Razítko obce: 


