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Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Librantice 

konaného dne 17. 10. 2022, od 18.00 hodin. 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Librantice bylo zahájeno v 18.05 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 záko-
nů, 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 10. 10. 2022 do 17. 10. 
2022. 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 navrhuje ověřovatelé zápisu Jiří Doležala a Patrika Šmatolána  a zapisovatelkou Vlastu 
Šolcovou. 
 
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) Schválení programu. 
  3) Volba starosty a místostarosty 

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 
písm. a/ zákona o obcích) 
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 

  4) Zřízení finančního, kontrolního, stavebního a kulturního výboru 
   a) určení počtu členů finančního, kontrolního, stavebního a kulturního výboru 
   b) volba předsedy finančního výboru 
   c) volba předsedy kontrolního výboru 
   d) volba předsedy stavebního výboru 
   e) volba předsedy kulturního výboru 
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   f) volba členů finančního výboru 
   g) volna členů kontrolního výboru 
   h) volba členů stavebního výboru 
   i)  volba členů kulturního výboru 
  5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 
      zákona o obcích) 
  6) Diskuse. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Bod 3 – 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 p. Milada 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 starostou obce Jaroslava Volence. 
 
Výsledek hlasování:  Jaroslav Volenec  získal v tajné volbě 6 hlasů 

Tomáš Lukášek získal v tajné volbě 1 hlas 
 
 
Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Tomáše Lukáška. 
Hlasovací lístky jsou součástí tohoto zápisu – viz příloha č. 3. 
 
Výsledek hlasování:  Tomáš Lukášek získal v tajné volbě 6 hlasů 
   Vlasta Šolcová získala v tajné volbě 1 hlas 
 
 
Bod 4 -Zřízení finančního, kontrolního a stavebního výboru: 
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční, kontrolní (povinné výbory ze zákona) a stavební  a kulturní výbor.  
Finanční a kontrolní výbor bude tříčlenný. Stavební výbor bude tříčlenný. 
Kulturní výbor bude tříčlenný. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se  0 
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Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Vlastu Šolcovou. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Patrika Šmatolána. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou stavebního výboru Jiřího Doležala. 
 
Výsledek hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 
 
Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru Martinu Tkáčíkovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se        0 
 
Ustanovení členů výborů – pro nedostatek občanů pro funkce členů výborů bude ustanovení členů výborů 
projednáno na příštím veřejném zasedání. 
 
Bod 5 - 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 funk-
ce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 29 206,- Kč hrubého měsíčně.  Odmě-
na bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 17. 10. 2022. 
Dále zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3 245,- Kč 
měsíčně, člena výboru ve výši 2 704,- Kč měsíčně a člena zastupitelstva ve výši 1 623,- Kč měsíčně. 
Odměna za funkci předsedy výboru bude poskytována ode dne zvolení do funkce a odměna člena zastupi-
telstva bude poskytována ode dne ustavujícího zasedání, tj. od 17. 10. 2022. 
Odměna člena výboru bude poskytována ode dne odsouhlasení složení výborů, které bude zdokumentová-
no a zařazeno jako dodatečný zápis (Viz Příloha č. 4) 
 
Výsledek hlasování:  Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 1 
 
Bod  6 - Diskuse: 
 
Starosta ještě na závěr poděkoval bývalým členům zastupitelstva Aleně Hladíkové, Miladě Bortlíkové a Pe-
tru Lukáškovi za to co učinili pro obec a pro obyvatele celkově v době své působnosti v zastupitelstvu. 
 
6.1. Pan Novák má dotaz, jaké jsou plány nového starosty a místostarosty na nové volební období. 
Odpověď Jaroslav Volenec: Dokončení obnovy Librantického potoka, zřízení čtvrté zastávky autobusu. Další 
dlouhodobou vizí je zlepšit stav obecních budov – obecního úřadu, hasičárny, školy, budovy obchodu, vyře-
šit parkování obecních strojů. 
Odpověď Tomáš Lukášek: Dokončení rozpracovaných staveb a úprav, mít připravené projekty pro další roz-
voj a opravy – veřejné osvětlení, retardéry na zadní cestě, pravidelná údržba. 
 
6.2.  Paní Divecká má dotaz, zda se neuvažuje o úpravě autobusové zastávky U Hospody (špatné vystupová-
ní a nastupování) a zda se řeší naplnění rybníku U Pavlátů.   
Odpověď Jaroslav Volenec: Tuto situaci lze vyřešit pouze posunem výstupu a nástupu směrem k Hradci Krá-
lové, proběhlo předběžné jednání s Policií ČR, realizace dle výsledků jednání.  
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Odpověď Tomáš Lukášek: Jednáno s místními usedlíky, jak bylo dříve řešen nátok. Pokud bude technicky a 
prakticky proveditelné bude uskutečněno.  
 
6.3. Dotaz pan Mlázovský, proč se volí starosta tajně.  
Odpověď Jaroslav Volenec: Starostu obce volí zastupitelstvo obce ze svých řad. Jedná se o  vyhrazenou pra-
vomoc zastupitelstva obce, která nemůže být svěřena jinému orgánu obce (např. radě obce). Zastupitelstvo 
obce může samo rozhodnout, zda toto hlasování proběhne aklamačně (zdvihnutím ruky, jmenovitě s  vyjád-
řením pro-proti-zdržuji se, hlasovacím zařízením apod.) nebo tajně (hlasovacími lístky).  
 
6.4. Dotaz paní Nováková, jak bude probíhat předání agendy novému zastupitelstvu. 
Odpověď Jaroslav Volenec: Nový starosta bude postupně přebírat od paní Hladíkové, která bude ca 2-3 
měsíce zaměstnancem úřadu. 
 
6.5. Dotaz pana Nováka, ohledně výběrového řízení na zaměstnance úřadu. 
Odpověď Jaroslav Volenec: Ke konci roku končí účetní p. Kárová, nový zaměstnanec by měl zastávat tuto 
pozici + administrativní úkony uvedené ve výběrovém řízení. 
 
6.6. Dotaz pana Kubíčka, zda byla provedena revize projektu topení nové přístavby školky a stav žádosti o 
dotaci na tento projekt. Dále pan Kubíček konstatuje, že současný stav vyhovuje a není potřeba přístavba. 
 
6.7. Dotaz pana Koutníka, vznáší požadavek na přezkoumání umístění školky a možnost probrat 
s dotčenými představiteli. 
K těmto dotazům postupně odpověděli Jaroslav Volenec, Tomáš Lukášek, Alena Hladíková: Projekt na tope-
ní souhlasí se zadáním,  dotace by měla být vypsána v měsíci listopadu tohoto roku. Zadána vizualizace a 
náhled rozmístění obecních budov v obci (zpracovává arch. J. Hrubý). Bude naplánováno setkání dotčených 
osob a jejich vyjádření k požadavku výstavby přístavby školky. 
 
6.8. Dotaz paní Nováková, v jakém stádiu je zbudování obecní kanalizace. 
Odpověď Jiří Doležal: Zadána studie u Ing. Javůrka o proveditelnosti obecní kanalizace z hlediska technické-
ho, územního a finančního, vybudování centrální čističky, přečerpávacích stanic, provozní náklady.     
Studie by měla být hotova do konce roku 2022.    
    
Starosta dne 17. 10. 2022, 18.53 ukončuje ustavující veřejné zasedání.  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 10. 2022 
 
 
Zapisovatel:    Vlasta Šolcová    ………………viz originál……………. 
                                                                                                          Podpis 
 
Ověřovatelé:   Patrik Šmatolán    
                                                                                      ………………viz originál.…………… 
                                                                                                           Podpis 
 
              Jiří Doležal                 ..………………viz originál.………….   
                                                                                                            Podpis 
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Starosta:    Jaroslav Volenec    ………………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, stavebního a kulturního výboru (FORMA 
DODATEČNÉHO ZÁPISU z důvodu zdokumentování data počátku zvolení členů do 
výborů): 
 
Finanční výbor: Předseda výboru Vlasta Šolcová. 
 
Členové: Milada Bortlíková a Pavel Kubíček 

Doplnění do zápisu dne: 1. 12. 2022 Podpis předsedy výboru:  ……viz originál…… 
 
Kontrolní výbor: Předseda výboru Patrik Šmatolán 
 
Členové: Martin Divecký a Lubor Bílek 

Doplnění do zápisu dne: 1. 12. 2022 Podpis předsedy výboru:  ……viz originál.… 
 
Stavební výbor: Předseda výboru Jiří Doležal. 
 
Členové: Josef Chudý a Tomáš Lukášek 

                                          Doplnění do zápisu dne:1. 12. 2022 Podpis předsedy výboru:  ……viz originál.… 

   Kulturní výbor: Předseda výboru Martina Tkáčíková. 

   Členové: Iva Morávková a Alena Hladíková 

                                           Doplnění do zápisu dne:1. 12. 2022 Podpis předsedy výboru: …..viz originál…. 

 

 

 

 

 

 


