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Zápis 

 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

konaného dne 31.10.2018, od 18:30 hodin. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------- 
Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň bylo zahájeno v 18:30 hodin dosavadním starostou obce 

Tomášem Spurným (dále jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno při dodržení všech lhůt 

stanovených zákonem o volbách do zastupitelstev obcí a zákonem o obcích. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

 

* * * 

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

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

složení slibu.  

Složení slibu proběhlo tak, že 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 Skrbeň a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).  

Pan Josef Zlámal, který se nemohl dostavit na ustavující zasedání a byl řádně omluven, složí 

slib člena zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Žádný z přítomných členů 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

* * * 
 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl pověřit zápisem paní Lenku Spurnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy.  

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje zapisovatelkou zápisu Lenku Spurnou. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/1/2018 
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Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Miroslava Štangu a Josefa Fialu.  

Vyzval k předložení jiného návrhu, jiné návrhy podány nebyly.    

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje ověřovateli zápisu Miroslava Štangu a Josefa Fialu. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 2 (M. Štanga, J. Fiala) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/1/2018 

 

 

* * * 
 

 

Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

I) Volba starosty a místostarosty  

určení počtu místostarostů 

určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ 

zákona o obcích) 

určení způsobu volby starosty a místostarosty 

volba starosty 

volba místostarosty 

 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

volba předsedy finančního výboru 

volba předsedy kontrolního výboru 

volba členů finančního výboru 

volba členů kontrolního výboru 

 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích)  

 

IV) Diskuse 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/1/2018 

 

* * * 
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Bod I - volba starosty a místostarosty 

Určení počtu místostarostů:  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo stejně jako doposud pouze jednoho 

místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/1/2018  

 

 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  

Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 

členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny.  

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 1 (T. Spurný) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/1/2018 

 

 

Bc Vaďura – dotaz, zda má místostarosta v naší obci nějakým způsobem specifikovány 

kompetence. 

Předsedající – nemá. Jeho úlohou je především být schopen zastupovat v případě potřeby 

starostu, tudíž musí být informován o veškerém dění v obci, o přípravě projektů,  

o nejrůznějších jednáních atd. 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty obvykle veřejně hlasováním. Proto navrhl tento způsob volby starosty a 

místostarosty. 

 

Bc. Vaďura – navrhl tajné hlasování. 

 

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním. 

Výsledek hlasování  Pro 2 

Návrh nebyl schválen. 
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Dále bylo hlasováno o původním návrhu – veřejné hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 2 (Bc. Vaďura, J. Fiala)   Zdrželi se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/1/2018 

 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  

Člen zastupitelstva Ing. Žižlavský navrhl do funkce starosty dosavadního starostu Tomáše 

Spurného, který dle jeho názoru vykonával svou funkci dobře a ve prospěch obce a občanů, 

při volbách získal nejvíce hlasů.  

Žádný jiný návrh nebyl předložen. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí starostou pana Tomáše Spurného. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 1 (T. Spurný) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/1/2018 

 

 

Po provedení volby pokračoval Tomáš Spurný ve vedení schůze. Současně poděkoval za 

důvěru a vyjádřil přesvědčení, že všichni členové zastupitelstva jsou odhodláni zodpovědně  

se zabývat obecními záležitostmi a řešit je. 

 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.  

Byly podány následující návrhy:  

 

Předsedající navrhl Ing. Gabrlíkovou. 

 

Člen zastupitelstva J. Fiala navrhl Bc. Vaďuru.   

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí místostarostou Bc. Stanislava Vaďuru, MBA. 

Výsledek hlasování:  

Pro 1  

Proti 4 (Ing. Čehovský, Ing. Gabrlíková, M. Štanga, Ing. Vymětal)  

Zdržel se 3 (Bc. Vaďura, T. Spurný, Ing. Žižlavský) 

Návrh nebyl schválen. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí místostarostkou Ing. Markétu Gabrlíkovou. 

Výsledek hlasování:  

Pro 5  

Proti 2 (Bc. Vaďura, J. Fiala)  

Zdržel se 1 (Ing. Gabrlíková) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/1/2018 

 

 

 

* * * 
 

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní 

výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být 

členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy stejně jako doposud.  

 

Jiný návrh podán nebyl.  

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 8  Proti 0  Zdrželi se 0 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/1/2018 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního výboru Ing. Žižlavského. Vykonával tuto 

funkci i v minulém období a profesně má k této problematice blízko. 

Jiné návrhy předloženy nebyly. 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí předsedou finančního výboru Ing. Jana Žižlavského. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 1 (Ing. Žižlavský) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 10/1/2018 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající navrhl Bc. Vaďuru, který byl v minulém volebním období členem tohoto výboru. 

Jiné návrhy předloženy nebyly. 

 

 



 

6 
 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí předsedou kontrolního výboru Bc. Stanislava Vaďuru, MBA. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 1 (Bc. Vaďura) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 11/1/2018 

 

 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a kontrolního 

výboru. Nebyly podány žádné návrhy, proto předsedající navrhl toto rozdělení členů: 

 

Finanční výbor:     Ing. Vladimír Vymětal, Josef Fiala 

Kontrolní výbor:   Ing. arch. Viktor Čehovský, Josef Zlámal 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí členy finančního výboru Ing. Vladimíra Vymětala, Josefa 

Fialu. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 2 (Ing. Vymětal, J. Fiala) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 12/1/2018 

 

 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Skrbeň volí členy kontrolního výboru Ing. arch. Viktora Čehovského, 

Josefa Zlámala. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 1 (Ing. Čehovský) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 13/1/2018 

 

 

 

Zřízení komise pro spolkovou, kulturní, sportovní a společenskou činnost 

Předsedající uvedl, že v minulém volebním období byla zřízena tato komise, která koordinuje 

aktivity pořadatelů, přispívá ke komunikaci mezi nimi a orgány obce. Navrhl, aby předsedou 

komise byl jmenován Miroslav Štanga, který se aktivně již delší dobu věnuje kulturnímu, 

sportovnímu a společenskému dění v obci a vede spolek Skrbeňáček.  

 

 

 

Bc. Vaďura – nemá námitky proti komisi, ale žádá o zprávy o její činnosti, o koordinovanost 

s ostatními spolky, organizovat společné oslavy a sportovní a společenské akce. Není mu 

známo, jaké byly výstupy z jednání této komise dříve. 

Předsedající – komise se schází každoročně na začátku roku se zástupci všech spolků a 

dalších pořadatelů akcí v obci a dohodne vzájemnou koordinaci termínů těchto akcí, případně 

spolupráci při jejich pořádání. Ze schůze se pořizuje zápis a přehled termínů plánovaných 

akcí. Podle potřeby komise spíše neformálně koordinuje spolupráci pořadatelů apod. během 

roku. Toto potvrdil i Miroslav Štanga, předseda spolku Skrbeňáček. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň souhlasí s tím, aby starosta zřídil komisi pro spolkovou, kulturní, 

sportovní a společenskou činnost. Předsedou komise bude Miroslav Štanga. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 1 (M. Štanga) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 14/1/2018 

 

 

* * * 

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly poskytovány odměny dle 

NV 318/2017 Sb., ve stejné výši, jako tomu bylo doposud. Výše odměn odpovídá odměnám 

poskytovaným doposud i v jiných obcích. 

 

místostarosta   10.000 Kč 

předseda výboru/komise   2.500 Kč 

člen výboru/komise    2.000 Kč 

 

 

Jiné návrhy podány nebyly. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

místostarosta               10.000,- Kč, 

předseda výboru nebo komise  2.500,- Kč, 

člen výboru nebo komise   2.000,- Kč. 

Tyto odměny se budou poskytovat ode dne 1.11.2018, v případě složení slibu po termínu 

konání ustavujícího zasedání ode dne složení slibu. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 1 (Bc. Vaďura) 

Návrh byl schválen – Usnesení č. 15/1/2018 

 

 

* * * 

 

 

Bod IV – Diskuse 

Bc. Vaďura – uvítal by zasílání podkladů pro zasedání zastupitelstev elektronicky, přednostně 

před listinnou formou. 

Předsedající – navrhl, aby si každý zvolil variantu pro doručování dokumentů, ale zároveň 

upozornil, že velmi často se pracuje s materiály přímo na zasedáních a ti, co by měly veškeré 

dokumenty pouze elektronicky, by byli nuceni přinášet si sebou notebooky.  
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Přítomný občan Ing. Ondřej Fiala – dotázal se, kdy se začne s kabelizací elektrického vedení 

v části obce jižně od nádraží. 

Předsedající – přesný termín nezná. Podle jeho informací by to mělo být v průběhu roku 2019. 

Očekává se vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Jakmile obec dostane konkrétnější 

informace, oznámí to občanů.   

 

 

* * * 

 

 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

Předsedající poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 

 

Zapisovatel: Lenka Spurná 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Miroslav Štanga    dne:   

 

 

 

Josef Fiala     dne:  

 

 

 

 

 

Starosta:  Tomáš Spurný     dne:  


