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OBEC VLASTIBOŘICE 

Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 
 

 

Zápis ze zasedání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 

19. 10. 2022 
 
 

Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina – příloha č. 1 

 
Program:  

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání 

2. Volba starosty  a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

3. Zřízení výboru finančního, výboru kontrolního a výboru pro kulturu a sport 

a) určení počtu členů jednotlivých výborů 

b) volba předsedy výboru finančního  

c) volba předsedy výboru kontrolního  

d) volba předsedy výboru pro kulturu a sport 

e) volba členů výboru finančního 

f) volba členů výboru kontrolního 

g) volba členů výboru pro kulturu a sport 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

5. Pověření starosty obce k účasti na valných hromadách 

6.  Určení zastupitele k jednání ve věci územního plánování obce Vlastibořice 

7. Kontrola usnesení z posledního zasedání 

8. Ekonomika a rozpočet 

9. Schválení smlouvy k zajištění zimní údržby 

10. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro sportovní hřiště 

11. Ostatní informace z obce a diskuze 

12.  Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice bylo zahájeno v 19:00 hod dosavadní starostkou obce Janou 

Hartlovou (dále jen „předsedající“), která přivítala přítomné. 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva podle § 53 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

podání návrhu soudu na neplatnost voleb (lhůta uplynula 10. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). 

Informaci o svolání ustavujícího zastupitelstva obecní úřad zveřejnil 11. 10. 2022 na úředních deskách 

a zároveň na elektronické úřední desce. 
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Předsedající konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno všech 7  zastupitelů, takže zastupitelstvo 

je usnášeni schopné. Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

Složení slibu zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před samotným složením slibu předsedající 

upozornila přítomné členy, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 

mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Předsedající přečetla slib tohoto znění „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 

že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vlastibořice a jejích občanů a řídit se Ústavou 

a zákony  České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a k podepsání připraveného archu (příloha č. 2 tohoto zápisu). 

 

Žádný z přítomných členů zastupitelstva slib složit neodmítl. 

 

 

Ad. 1 

Volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu 
 

 

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Dušan Koutník, Vojtěch Pánek 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou zastupitelům, 

a která byla zveřejněna na úřední desce obce.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0 

Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno 

 

 

 

Ad. 2  

Volba starosty  a místostarosty 

 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska. Žádná stanoviska 

nebyla vznesena, proto bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0 

 Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno 
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b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

Předsedající navrhla v souladu s § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové 

zastupitelstva obce byli uvolnění pouze pro výkon starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000Sb., 

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

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0 

 Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno 

 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny, následně budou předsedající spočítány a případným členům zastupitelstva bude 

umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  

 
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 

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. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0 

 Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno 

 

d) volba starosty 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Člen 

zastupitelstva Dušan Koutník navrhl zvolit do funkce uvolněné starostky Janu Hartlovou. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí uvolněnou starostkou Janu Hartlovou. 

PRO:     Koutník, Pánek, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Hartlová 

          

Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno 

 

Nově zvolená starostka obce Jana Hartlová poděkovala za zvolení. 

 

e) volba místostarosty 
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán 

následující návrh: člen zastupitelstva obce Tomáš Fojtek podal návrh na funkci místostarosty 

pana Dušana Koutníka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí místostarostou pana Dušana Koutníka. 

PRO:     Hartlová, Pánek, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Koutník 

 

Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno 

 

Ad.3  

Zřízení výboru finančního, výboru kontrolního a výboru pro kulturu a sport 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 84 a § 

117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Funkční období členů výborů zaniklo spolu s mandáty 

předchozího zastupitelstva.  

 

a) určení počtu členů jednotlivých výborů 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a nově výbor pro 

kulturu a sport. Všechny výbory budou mít tři členy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kulturu a 

sport. Všechny výbory budou tříčlenné. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0 

Usnesení č. 44/2022 bylo schváleno 

 

b) volba předsedy výboru finančního  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byl podán následující návrh: Členka zastupitelstva Jana Hartlová navrhla zvolit do 

funkce předsedy finančního výboru pana Petra Tomsu. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí předsedou finančního výboru pana Petra Tomsu. 

PRO:     Hartlová, Pánek, Fojtek, Mikula, Koutník, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Tomsa 

Usnesení č. 45/2022 bylo schváleno 

 

 

 

c) volba předsedy výboru kontrolního 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Dušan Koutník navrhl zvolit do 

funkce předsedy kontrolního výboru pana Tomáše Fojtka . Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Fojtka. 

PRO:     Hartlová, Pánek, Koutník, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Fojtek 

Usnesení č. 46/2022 bylo schváleno 

 

d) volba předsedy výboru pro kulturu a sport 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy výboru pro 

kulturu a sport. Byl podán následující návrh: Členka zastupitelstva Jana Hartlová navrhla zvolit 

do funkce předsedy výboru pro kulturu a sport pana Dušana Koutníka. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí předsedou výboru pro kulturu a sport pana Dušana 

Koutníka. 

PRO:     Hartlová, Pánek, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Koutník 

Usnesení č. 47/2022 bylo schváleno 

 

e) volba členů výboru finančního 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy. Členka zastupitelstva Jana Hartlová navrhla zvolit členy finančního 

výboru Ing. Markétu Pánkovou a pana Richarda Bachoru. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí členy finančního výboru Ing. Markétu Pánkovou a pana 

Richarda Bachoru. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

        7       0        0 

Usnesení č. 48/2022 bylo schváleno 

 

 

f) volba členů výboru kontrolního 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy. Členka zastupitelstva Jana Hartlová navrhla zvolit členy 

kontrolního výboru paní Zdeňku Linkovou a pana Zdeňka Trse 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí členy kontrolního výboru paní Zdeňku Linkovou a pana 

Zdeňka Trse. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

        7       0        0 

Usnesení č. 49/2022 bylo schváleno 

 

 

g) volba členů výboru pro kulturu a sport 
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy výboru pro kulturu a sport. 

Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva Dušan Koutník navrhl zvolit členy výboru 

pro kulturu a sport pana Daniela Andreje Mikulu a  Pavla Svačinku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí členy výboru pro kulturu a sport pana Daniela Andreje 

Mikulu a pana Pavla Svačinku. 

PRO:     Hartlová, Pánek, Fojtek, Koutník, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Mikula 

Usnesení č. 50/2022 bylo schváleno 

 

Ad.4  

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích a s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev 

územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 460 Kč, a to ode dne zvolení do 

funkce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 460 Kč měsíčně.  

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

        7       0        0 

Usnesení č. 51/2022 bylo schváleno 

 

Předsedající navrhla též odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva pověřeného k jednání ve 

věci územního plánování obce Vlastibořice ve výši 1 448 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice stanovuje odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce 

pověřeného k jednání ve věci územního plánování obce Vlastibořice ve výši 1 448 Kč měsíčně.  

PRO:     Hartlová, Koutník, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Pánek 

Usnesení č. 52/2022 bylo schváleno 

 

Předsedající navrhla dále odměnu za souběžný výkon místostarosty a předsedy výboru pro kulturu 

a sport ve výši 7 509 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice stanovuje odměnu za souběžný výkon místostarosty a předsedy 

výboru pro kulturu a sport ve výši 7 509 Kč měsíčně. 

 

PRO:     Hartlová, Pánek, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Koutník 

Usnesení č. 53/2022 bylo schváleno 
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Předsedající navrhla  neuvolněným členům zastupitelstva obce jmenovanými předsedy kontrolního 

výboru a finančního výboru odměnu ve výši 880 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice stanovuje odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce 

jmenovanými předsedy kontrolního výboru a finančního výboru odměnu ve výši 880 Kč měsíčně. 

 

PRO:     Hartlová, Pánek, Koutník, Mikula, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Tomsa, Fojtek 

Usnesení č. 54/2022 bylo schváleno 

 

Předsedající navrhla v souladu v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a s Nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků, za výkon 

funkce starostky jako uvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 48 244 Kč měsíčně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice stanovuje odměnu za výkon funkce starostky jako uvolněného 

člena zastupitelstva obce ve výši 48 244 Kč měsíčně. 

 

PRO:     Kotník, Pánek, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Hartlová 

     Usnesení č. 55/2022 bylo schváleno 

 

Ad. 5  

Pověření starosty obce k účasti na valných hromadách 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Bc. Janu Hartlovou k jednání na všech valných hromadách 

společností, ve kterých má Obec Vlastibořice majetkovou účast pro volebního období 2022 - 2026. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

        7       0        0 

Usnesení č. 56/2022 bylo schváleno 

 

Ad. 6  

Určení zastupitele k jednání ve věci územního plánování obce Vlastibořice 

Zastupitelstvo obce pověřuje neuvolněného člena Ing. Arch. Vojtěch Pánka k jednání ve věci územního 

plánování obce Vlastibořice pro volební období 2022 2026. 

PRO:     Hartlová, Koutník, Fojtek, Mikula, Tomsa, Václavíková 

PROTI:        

ZDRŽEL SE: Pánek 

Usnesení č. 57/2022 bylo schváleno 

 

Ad. 7  

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

 

Přijatá usnesení: č. 30/2022 RO č. 5/2022 – zveřejněno, č. 31/2022 (smlouva s dodavatelem Pasportů 

hřbitovů – podepsáno), č. 32/2022 (zpracování projektové dokumentace pro sběrný dvůr a zpevněné 

plochy sportovního areálu) – objednáno, č. 33/2022 (zpracování projektové dokumentace pro 

rekonstrukci KD) – objednáno, č. 34/2022 (nákup pozemku p. č. 709/4) – zaplaceno, provedeno v KN, 

č. 35/2022 (dohoda s obcí Kobyly o vytvoření ŠSO) – podepsáno, č. 36/2022 (VB  se společností SVS 



8 

a. s.) – odesláno, dohodnuto, č. 37/2022 (smlouva s Mikroregionem Jizera na dotaci na party stany a 

pódium) – podepsáno. 

 

Ad. 8 

Ekonomika a rozpočet 

 
Výsledky hospodaření k 30.9.2022 

 
Daňové příjmy.............. 4 903 939,06 Kč 

Nedaňové příjmy...........1 222 103,22 Kč 

Kapitálové příjmy....………  57 200 Kč 

Přijaté transfery............1 702 172,81  Kč 

 

Příjmy celkem................ 7 885 415,09  Kč 

 

Běžné výdaje.................... 5 856 275,37  Kč 

Kapitálové výdaje...........................4 750 Kč 

 

Výdaje celkem................. 5 861 025,37 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31. 8. 2022.......................5 807 360,47 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil............................................176 207,47 Kč 

 

Rozpočtové opatření 6/2022 

Rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu daňové příjmy přijaté nad rámec původní výše rozpočtu a 

pokrývá zvýšené výdaje např. na chemii do nádrže, opravy v bytech, zeleň, pohonné hmoty, provoz 

DPS i případnou dotaci MR Jizera na společný projekt na podporu kulturních akcí. 

 

Příjmy: 558 584,60 Kč 

Výdaje: 558 584,60 Kč 

Financování :0 Kč 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

        7       0        0 

Přijaté usnesení č. 58/2022 

 

Ad. 9 Schválení smlouvy k zajištění zimní údržby 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu k zajištění zimní údržby mezi obcí Vlastibořice a 

panem Radkem Slukou. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           7       0        0 

Usnesení č. 59/2022 bylo schváleno 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 10 Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro sportovní hřiště 

Zastupitelstvo posoudilo a schvaluje cenovou nabídku 41 000 Kč bez DPH, na zpracování projektové 

dokumentace sportovního hřiště od firmy TEWIKO systems s. r. o. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           7       0        0 

Usnesení č. 60/2022 bylo schváleno 
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Cenová nabídka je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 11 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 dosázení zašlých stromů na polní cestě do Sedlíštěk 

 dosázení ovocných stromů podél silnic 

 znovu vytyčení polní cesty do Hlubočice 

 divadelní víkend 4. 11. a 5. 11. 2022 

 6. 11. od 13 hod Drakiáda 

 13. 11. 2022 proběhne svoz nebezpečného odpadu 

 Veřejné projednání Změny ÚP obce – 30. 11. 2022 od 17 hod na sále KD 

 

 

Diskuze: 

Paní Brožová upozornila, že z pozemku na kterém stojí dům č.p. 59 na Jivině neustále teče voda na 

jejich pozemky a ty jsou pro těžkou zemědělskou techniku nesjízdné. Starostka slíbila, že s majitelem 

promluví. Řeší se to opakovaně. 

Starostka poděkovala za úklid krajské silnice po sklizni kukuřice. 

Pan Mikula navrhl, aby se polní cesta na Sedlíšťky jmenovala po bývalém starostovi panu Marešovi. 

Nutno projednat s rodinou pana Mareše. Dále se dotázal, zda ve Vlastibořicích bude opět pravidelné 

cvičení jógy.  

 

 

Ad.12 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky. 

 

Ve Vlastibořicích 19. 10. 2022 

                   

 

 

 

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Dušan Koutník 

  Vojtěch Pánek 

   

   


