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Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Librantice 

konaného dne 30.10.2018, od 18.00 hodin. 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Librantice bylo zahájeno v 18.02 dosavadní starostkou obce Alenou Hladíko-

vou.  Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastu-

pitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zá-

konů, v platném znění. 

Předsedajícím schůze je dosavadní starostka obce Alena Hladíková. 

Předsedající schůze Alena Hladíková nejprve poděkovala voličům, kteří zastupitelstvu projevili svou 
podporu v komunálních volbách a také všem kandidátům, kteří do zastupitelstva kandidovali.  
 
Poté konstatovala, 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.  Žádný návrh nebyl podán. Informace byla na úřední desce Obecního 
úřadu Librantice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 
30.10.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. (Příloha č. 1) 
 
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající přečetla slib a jmenovitě 
vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu (Příloha č. 2). 
 
Předsedající navrhla určit ověřovatelé zápisu Miladu Bortlíkovou a Tomáše Lukáška a zapisovatelkou Helenu 
Novákovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro    7     Proti 0 Zdrželi se  0 
 
Předsedající seznámila s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Zastupitelstvo obce Librantice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
Navržený  1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
program: 2) Složení slibu členů zastupitelstva obce. 
  3) Schválení programu. 
  4) Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
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d) volba místostarosty 
  5) Zřízení finančního, kontrolního a stavebního výboru 
   a) určení počtu členů finančního, kontrolního a stavebního výboru 
   b) volba předsedy finančního výboru 
   c) volba předsedy kontrolního výboru 
   d) volba předsedy stavebního výboru 
   e) volba členů finančního výboru 
   f) volba členů kontrolního výboru 
   g) volna členů stavebního výboru 
  6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 
  7) Diskuse. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Bod 4 – volba starosty a místostarosty: 
  
Zastupitelstvo obce Librantice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 
 
Zastupitelstvo obce určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvol-
něn. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 
 
Předsedající navrhl volit starostu a místostarostu tajnou volbou, předsedající předá hlasovací lístky se jmény 
všech zastupitelů a zaškrtnutím jména dostává zastupitel hlas.  
Odevzdané hlasy sečte Jaroslava Bortlíková.  
Zastupitelstvo obce schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedají-
cím. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Zastupitelstvo obce Librantice zvolilo starostkou obce Alenu Hladíkovou.  
 
Výsledek hlasování:  Alena Hladíková získala v tajné volbě 6 hlasů,  

Jaroslav Volenec získal v tajné volbě 1 hlas 
 
 
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Jaroslava Volence. 
Hlasovací lístky jsou součástí tohoto zápisu – viz příloha č. 3. 
 
Výsledek hlasování:   Jaroslav Volenec získal v tajné volbě 6 hlasů 
   Milada Bortlíková získala v tajné volbě 1 hlas 
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Bod 5 - Zřízení finančního, kontrolního a stavebního výboru: 
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční, kontrolní (povinné výbory ze zákona) a stavební výbor.  
Finanční a kontrolní výbor bude tříčlenný. Stavební výbor bude pětičlenný. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Miladu Bortlíkovou. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Petra Lukáška. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  
 
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou stavebního výboru Tomáše Lukáška. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 
 
Předsedové výborů si do příštího veřejného zasedání zvolí nebo osloví svoje členy. 
  
Bod 6 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce 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 7 509,- Kč hrubého měsíčně.  Od-
měna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 30.10.2018. 
Dále zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 459,- Kč 
měsíčně, člena výboru ve výši 2 049,- Kč měsíčně a člena zastupitelstva ve výši 1 230,- Kč měsíčně.  
Odměna za funkci předsedy výboru bude poskytována ode dne zvolení do funkce a odměna člena zastupi-
telstva bude poskytována ode dne 1.11.2018.  
Odměna člena výboru bude poskytována ode dne odsouhlasení složení výborů, které bude zdokumento-
váno a zařazeno jako dodatečný zápis (Viz Příloha č. 4) 
 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 1 Zdrželi  se 0 
 
Bod  7 - Diskuze: 
 
Starostka ještě na závěr poděkovala bývalým členům zastupitelstva Vladimíru Koutníkovi, Michalu Sčebelovi 
a Tomáši Tkáčíkovi za to co, učinili pro obec a pro obyvatele celkově v době své působnosti v zastupitelstvu. 
 
Starostka dne 30. 10. 2018, 18:21 ukončuje ustavující veřejné zasedání.  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 30.10.2018 
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Zapisovatel: Helena Nováková                           …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
Ověřovatelé: Milada Bortlíková                          …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
                        Tomáš Lukášek                                …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
 
Starostka:     Alena Hladíková                                …………………viz originál……………………………. 
                                                                                                         Podpis 
 
 
Přílohy zápisu:  1. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání  počet str. 1 

2. Listina prokazující složení slibu zastupitelstva obce  počet str. 1 
   3. Hlasovací lístky      počet str. 14  

4. Seznam členů finančního, kontrolního a stavebního výboru (FORMA DODATEČ-
NÉHO ZÁPISU z důvodu zdokumentování data počátku zvolení členů do výborů): 
 
Finanční výbor: Předseda výboru Milada Bortlíková 
 
Členové: Věra Vachková a Pavel Kubíček 

Doplnění do zápisu dne: 1.12. 2018    Podpis předsedy výboru:  …viz originál… 
 
Kontrolní výbor: Předseda výboru Petr Lukášek 
 
Členové: Helena Nováková   a    Patrik Šmatolán 

Doplnění do zápisu dne: 1.12. 2018    Podpis předsedy výboru:  …viz originál… 
 
Stavební výbor: Předseda výboru Tomáš Lukášek 
 
Členové:   Josef Radvan, Josef Chudý, Jiří Doležal, Miroslav Machač  

Doplnění do zápisu dne: 1.12. 2018  Podpis předsedy výboru:  …viz originál… 


