
 
 

   

   Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice, konaného  
 dne 2.11.2018 od 18:00 hod.    
 

           
               

Účast viz. prezenční listina členů zastupitelstva obce a veřejnosti, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Program ustavujícího zasedání: 
 
1) Zahájení, předání osvědčení zastupitelům 
2) Složení slibu nově zvolených zastupitelů  
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
4) Schválení programu 
5) Volba starosty a místostarosty obce 
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů a členů 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
8) Nově vzniklé záležitosti 
9) Diskuze 
10) Usnesení, závěr 
 

1) Zasedání zastupitelstva obce Vrbice bylo zahájeno v 18:10 hodin dosavadním starostou 
obce Ing. Ladislavem Konůpkem (dále jako „předsedající“). Přivítal všechny přítomné.  
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.  
 
Osvědčení bylo předáno Ing. Ladislavu Konůpkovi, Petře Haklové a Josefu Hruškovi.  
Jan Šereda rezignoval na svoji funkci dne 30.10.2018. 
 

2) Předsedající v souladu s § 69 odst. 1 zákona o obcích vyzval přítomné členy  
      zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil  
      přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 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.) 

 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 1 zákona o  
obcích  
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu  
vykovávat svědomitě, v zájmu obce Vrbice 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. 2).  
 
Slib složili: pan Ing. Ladislav Konůpek, paní Petra Haklová a pan Josef Hruška. 
Paní Petra Šeredová a paní Renata Plíšková odmítly složit slib.  
 

3) Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Miloše Neumana a sl. Simonu     
      Zemánkovou, DiS. a zapisovatelem sl. Alenu Trpkovičovou.  

                       
      Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 

 
Hlasování :  PRO 3                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
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            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pověřenou osobu k zápisu : 
 
 Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 

  
4) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly    
      vzneseny návrhy na doplnění.  
 

 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program ustavujícího zasedání : 
 
 Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 

 
5) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy  
      nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  
 

 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje zvolení jednoho místostarosty : 
 
 Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 

 
Předsedající navrhl volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.  
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným 
hlasováním: 
 
Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petra Haklová navrhla zvolit do funkce 
starosty Ing. Ladislava Konůpka.  
 

            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje veřejným hlasováním starostu Ing. Ladislava 
Konůpka 

 
 Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 

 
Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 
podány následující návrhy: Starosta Ing. Ladislav Konůpek navrhl zvolit do funkce 
místostarosty paní Petru Haklovou.  
 

            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje veřejným hlasováním místostarostu Petru   
 Haklovou 
 
 Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 

  
6) Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť funkční období  
výborů zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.  
 
Vzhledem k situaci starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční a 
kontrolní výbor na příštím zasedání.  
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7) Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, starostovi a 
místostarostovi  v souladu s § 72  odst.2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávních celků, poskytována 
odměna ve výši takto:  

 
 Starosta: 10.950,- Kč měsíčně hrubého 
 Místostarosta: 6.120,- Kč měsíčně hrubého 
 Člen zastupitelstva + předseda výboru: 1.442,- Kč měsíčně hrubého 
 Člen zastupitelstva + člen výboru: 1.020,- Kč měsíčně hrubého 
 Člen zastupitelstva: 1.020,- Kč měsíčně hrubého 
 
 Odměny budou vypláceny s účinností od 3.11.2018.  
 Při souběhu několika funkcí se odměna vyplácí pouze za nejvyšší funkci.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje odměny nově zvoleným zastupitelům:   
 
 Hlasování:  PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 

8) Starosta obce informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 7  
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 
 
Starosta obce informoval přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 
 

9) DISKUZE :  
- různé názory občanů na vzniklou povolební situaci 

 
10) Pan Ing. Miloš Neuman přečetl návrh usnesení. 

           
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:   

  
            Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 
Starosta obce pan Ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva. Veřejné zasedání v 19:06 ukončil.  
 
 
 Zapsala:    Alena Trpkovičová   …................................... 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Miloš Neuman             ……………………………...... 
 
                                    Simona Zemánková, DiS.   ………………………………..  
 
 
Ve Vrbici dne 8.11.2018 


