
                                                                              USNESENÍ z ustavujícího zasedání 1/2022 

                                                                                                                                  12.10.2022   

 
 

USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vinary, 

konaného dne 12.10. 2022, od 18:00 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vinary (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce Ing. Štěpánkou Holmanovu („dále jako 

„předsedající“).  

 

 

* * * 

 

Předsedající Ing. Štěpánka Holmanová poţádala zvolené členy obecního zastupitelstva 

o sloţení slibu. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné 

členy zastupitelstva ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil 

přítomné členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení 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). 

 

Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl 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 Vinary a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu (příloha č. 1)  

 

Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Usnesení č. 1/1/2022     

Zastupitelstvo obce Vinary určuje ověřovateli zápisu Jiřího Štočka a Milana 

Schovánka,  zapisovatelem Ing. Romanu Špinkovou 

 

  9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

2. Schválení programu 

 

            Usnesení č. 2/1/2022 

             Program a pořadí jednání obecního zastupitelstva bylo schváleno všemi členy  

             zastupitelstva. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Usnesení č.2/1/2022 bylo schváleno. 
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3. Určení způsobu volby pro volbu starosty a zástupce starosty 

Usnesení č.3/1/2022 

Obecní zastupitelstvo stanovuje veřejný způsob hlasování  pro volbu starosty a 

místostarosty. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se, 

 

4. Volba starosty 

 

Usnesení č.4/1/2022 

           Obecní zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty obce Ing. Štěpánku Holmanovou 

 

 9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

5. Volba místostarosty 

            Usnesení č. 5/1/2022: 

Obecní zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarosty obce p. Pavla Špinku 

 

 7 hlasů pro,  0 proti, 2 zdržel se 

 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

           Usnesení č. 6/1/2022  

          Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor jako pětičlenný a kontrolní výbor jako  

          tříčlenný. 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

7. Volba předsedy finančního výboru 

          Usnesení č. 7/1/2022 

          Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru p. Miroslav Píšu 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

8. Volba předsedy kontrolního výboru 

 

Usnesení č.8/1/2022 

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru p. Bohuslava Vršťalu 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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9. Volba členů finančního výboru 

Usnesení č. 9/1/2022 

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru  - Bohuslav Vršťala, Schovánek 

Luboš, Kratochvíl Štěpán, Milan Schovánek 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

10. Volba členů kontrolního výboru 

 Usnesení č. 10/1/2022  

Zastupitelstvo obce volí tyto členy kontrolního výboru  - Vlastimil Boudyš, Jiří Štoček 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

11. Nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev  

 

Usnesení č.11/1/2022 

Zastupitelstvo schvaluje výši odměn dle Nařízení vlády č. 318/2017 o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstev s platností od 12.10.2022 ve výši (viz. příloha č.1) 

člen zastupitelstva obce                             měsíční odměna ve výši                  1 448.-Kč 

člen výboru nebo komise                           měsíční odměna ve výši                     413.-Kč 

předseda výboru nebo komise                   měsíční odměna ve výši                         0.-Kč 

celkem  zastupitel  měsíční odměna ve výši                                                   1 861.-Kč 

místostarosta                                          měsíční odměna ve výši                  26 051.-Kč                                                                                             

starosta                                                    měsíční odměna ve výši                 28 946.-Kč 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

12. Rozpočtové opatření č.3 

        Usnesení: 12/1/2022 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3.  Navyšuje se v příjmech o 128 000.-Kč, navyšuje 

se ve výdajích o 128 000.-Kč -  (viz. příloha č.2) 

 

 9 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 
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Diskuse:  

Zodpovězení dotazu p. Benešové:– dopis č.j. 606/2022  

 termín zahájení stavby „kanalizace Smidarská Lhota nelze stanovit –zahájení prací a 

samotná  realizace je závislá od přidělení dotace na stavbu, nelze stanovit přesný 

termín. 

 Úhyn ryb v létě ve Smidarské Lhotě – rybníček – obec ţádné ryby v rybníčku nemá – 

do rybníčku je vypustil p. Hyršál, který byl pověřen jejich úklidem. 

Zhodnocení rekonstrukce místní komunikace ve Vinarech. 

Informace o změně Územního plánu obce Vinary –projednání 26.10.2022 od 15.00 hod. na 

OÚ ve Vinarech. 

 

Návrh a schválení usnesení z dnešního jednání: 

Zapisovatelka paní Ing. Romana Špinková přečetla zápis z dnešního jednání a návrh 

usnesení z tohoto zasedání obecního zastupitelstva. Zápis z jednání a usnesení z tohoto 

zasedání obecního zastupitelstva byl schválen členy zastupitelstva. 

 

  9  hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v18.50  hodin 

 

Zapisovatel:Ing. Romana Špinková ……………………………………….. 

 

 

            Ověřovatelé zápisu: 

Štoček Jiří             ………………………………………. 

 

Schovánek Milan            ………………………………………. 

 

 

……………………………                         …………………………………. 

        Starosta                                                        místostarosta 

 

Přílohy zápisu: 
1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích 
3) Měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 12.10.2022 
 
 

 

 


