
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODĚŠÍN 
 

 

 

 

Místo a doba konání:  OÚ Poděšín, 1.11. 2018, 19:00 hod 

Přítomni:  David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Zdeněk Šustr,        

Jan Sláma, Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle 

                                         

 Zahájení zasedání zastupitelstva 

                

Zasedání zastupitelstva obce Poděšín bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce 

Davidem Nejedlým (dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Poděšín zveřejněna 

v souladu se zákonem podobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Dočekala Jaroslava a Dobrovolnou Kateřinu a 

zapisovatele Landovou Jitku. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním 

dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Dočekala Jaroslava a               

Dobrovolnou Kateřinu a zapisovatele Landovou Jitku. 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu, a to tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce 

Poděšín a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, a jmenovitě vyzval 

přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu (příloha č.1) 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 



Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal 

předsedající možnost vyjádřit se přítomným. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

3. Složení slibu členů zastupitelstva 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání 

5. Volba starosty 

6.  Volba místostarosty 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

-volba předsedy finančního výboru 

-volba předsedy kontrolního výboru 

-volba členů finančního výboru 

-volba členů kontrolního výboru 

             8.  Volba předsedů stavební, pořádkové a sociální komise 

             9.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

             10. Diskuse 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání 

 

Volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty. Volba proběhne 

veřejnou formou dle Jednacího řádu Obce. Byly podány následující návrhy: Člen 

zastupitelstva Zdeněk Šustr navrhl zvolit do funkce starosty Nejedlého Davida. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.3: Zastupitelstvo volí starostu Nejedlého Davida 

 



Volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty. Volba 

proběhne veřejnou formou dle Jednacího řádu Obce. Byly podány následující návrhy: Člen 

zastupitelstva David Nejedlý navrhl zvolit do funkce místostarosty Landovou Jitku. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.4: Zastupitelstvo volí místostarostu Landovou Jitku 

 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 

bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.5: Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy finančního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David Nejedlý navrhl zvolit do 

funkce předsedy finančního výboru Slámu Jana. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.6: Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru Slámu Jana. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David Nejedlý navrhl zvolit do 

funkce předsedy kontrolního výboru Enderle Jiřího. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 



Usnesení č.7: Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru Enderle Jiřího. 

 

Volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Sláma navrhl zvolit do funkce členů 

finančního výboru Enderle Jiřího  a  Šustra Zdeňka.  

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.8: Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Enderle Jiřího a Šustra Zdeňka. 

 

 

Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kontrolního výboru. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Enderle navrhl zvolit do funkce členů 

kontrolního výboru Dobrovolnou Kateřinu a Šustra Zdeňka.  

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.9: Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Dobrovolnou Kateřinu a Šustra 

Zdeňka. 

 

Volba předsedy stavební komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy stavební komise. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David Nejedlý navrhl zvolit do funkce 

předsedy stavební komise Šustra Zdeňka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.10: Zastupitelstvo volí předsedu stavební komise Šustra Zdeňka. 

 

 

 

 



Volba předsedy pořádkové komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy pořádkové 

komise. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David Nejedlý navrhl zvolit do 

funkce předsedy pořádkové komise Ing. Dočekala Jaroslava. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.11: Zastupitelstvo volí předsedu pořádkové komise Ing. Dočekala Jaroslava. 

 

Volba předsedy sociální komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy sociální komise. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David Nejedlý navrhl zvolit do funkce 

předsedy sociální komise Dobrovolnou Kateřinu. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.12: Zastupitelstvo volí předsedu sociální komise Dobrovolnou Kateřinu. 

 

Volba členů stavební komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy stavební komise. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdeněk Šustr navrhl zvolit do funkce členů 

stavební komise Ing. Dočekala Jaroslava a Slámu Jana.  

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.13: Zastupitelstvo volí členy stavební komise Ing. Dočekala Jaroslava a Slámu Jana 

 

Volba členů pořádkové komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy pořádkové komise. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Dočekal navrhl zvolit do funkce 

členů pořádkové komise Šustra Zdeňka a Slámu Jana. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.14: Zastupitelstvo volí členy pořádkové komise Šustra Zdeňka a Slámu Jana 

 



Volba členů sociální komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy sociální komise. Byly 

podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Kateřina Dobrovolná navrhla zvolit do 

funkce členů sociální komise Landovou Jitku, Enderle Jiřího a Nejedlého Davida.  

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.15: Zastupitelstvo volí členy sociální komise Landovou Jitku, Enderle Jiřího a 

Nejedlého Davida. 

 

Volba zástupců v Lesním družstvu v Polné a v Mikroregionu Polensko 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na zástupce v Lesním družstvu 

v Polné a v Mikroregionu Polensko. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David 

Nejedlý navrhl zástupce Landovou Jitku. Náhradník je Nejedlý David 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.16: Zastupitelstvo volí zástupce v Lesním družstvu v Polné a v Mikroregionu 

Polensko Landovou Jitku. Náhradník je Nejedlý David. 

 

Volba zástupců ve sdružení obcí Plynovod Poděšín – Sirákov 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na zástupce ve sdružení obcí 

Plynovod Poděšín - Sirákov. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jitka 

Landová navrhla zástupce Nejedlého Davida. Náhradník je Landová Jitka 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.17: Zastupitelstvo volí zástupce ve sdružení obcí Plynovod Poděšín – Sirákov 

Nejedlého Davida. Náhradník je Landová Jitka. 

 

Volba pokladníka 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci pokladníka obce. Byly 

podány následující návrhy: Člen zastupitelstva David Nejedlý navrhl na funkci pokladníka Ing. 

Dočekala Jaroslava. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.18: Zastupitelstvo volí pokladníka obce Ing. Dočekala Jaroslava 



Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl výši odměn neuvolněným členům, kteří vykonávají funkci předsedy a jsou 

členy výborů ve výši 1 400 Kč před zdaněním. Předsedající navrhl též odměnu za výkon 

funkce místostarosty obce ve výši 6 300 Kč před zdaněním a za výkon starosty 11 500 Kč 

před zdaněním. Odměny budou poskytovány ode dne zvolení do funkce. Před hlasováním 

nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.19: Zastupitelstvo schvaluje výše odměn neuvolněným zastupitelům obce, které 

budou poskytovány ode dne zvolení do funkce. 

 

Diskuse 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hod. 

Přílohy zápisu: 

1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání 

 

Zapisovatel: Landová Jitka   ……………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

Ing. Dočekal Jaroslav                                                                                            Dobrovolná Kateřina 

 

 

 

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

Starosta Nejedlý David 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


