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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1 
  

Datum konání zastupitelstva: 17. 10. 2022 zahájeno ve 20:00 hodin 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Martin Novák, Josef Matyšek, Josef Slavík, Renata Potměšilová, 

Václav Pecha 

Omluvení členové: Karel Kalenský 

Zapisovatel: Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Josef Slavík, Václav Pecha 

 

Program: 

 

1) Slib 

2) Volba starostky, místostarosty, kontrolního a finančního výboru 

3) Mzdy 

4) RO - Pověření starosty (doplněný bod před zahájením veřejného zasedání) 

5) Diskuze 

 

S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasí všichni přítomní zastupitelé. 

Body: 

1) Zdeněk Mayer, dosavadní starosta obce požádal zastupitele o složení slibu. 

Všichni přítomní zastupitelé slibují věrnost České Republice 

 

Zdeněk Mayer   …………………………………….. 

Renata Potměšilová  …………………………………….. 

Josef Slavík   …………………………………… 

Josef Matyšek   …………………………………… 

Václav Pecha   …………………………………… 

Martin Novák   …………………………………… 
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• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

 

2) Josef Slavík navrhl jako starostu obce Zdeňka Mayera a požádal zastupitele o hlasování 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Z. Mayer se zdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 1/22: Starostou obce byl zvolen Zdeněk Mayer. 

Josef Slavík navrhl jako místostarostku Renatu Potměšilovou a požádal zastupitele o 

hlasování. 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. R. Potměšilová se zdržela hlasování. Nikdo nebyl 

proti. 

Usnesení č. 2/22: Místostarostkou obce byla zvolena Renata Potměšilová. 

Starosta obce navrhl jako členy kontrolního výboru 

Předseda Josef Slavík, členové Josef Matyšek, Petra Pechová 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Josef Slavík, Josef Matyšek se zdrželi hlasování. 

Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 3/22: Byl zvolen kontrolní výbor, jehož členy jsou Josef Matyšek, Petra Pechová a Josef 

Slavík jako předseda. 

 

Starosta obce navrhl jako členy finančního výboru  

Předseda Václav Pecha,  členové Martin Novák, Martin Kubeš 

 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Václav Pecha a Martin Novák se zdrželi hlasování. 

Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 4/22: Byl zvolen finanční výbor, jehož členy jsou Martin Novák, Martin Kubeš a Václav 

Pecha jako předseda. 

3) Mzdy  

Starosta obce vyzval zastupitele, aby hlasovali o výši odměny pro  

a) Starostu obce Zdeňka Mayera ve výši 12 888,- Kč. 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Z. Mayer se zdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 5/22: Odměna za výkon funkce starosty pro Zdeňka Mayera je 12 888,-Kč 

 

b) Místostarostku obce Renatu Potměšilovou ve výši 9 666,- Kč platnou od následujícího 

pracovního dne. 
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• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. R. Potměšilová se zdržela hlasování. Nikdo nebyl 

proti. 

Usnesení č. 6/22: Odměna za výkon funkce místostarostky pro Renatu Potměšilovu je 9666,- Kč 

platná od následujícího pracovního dne. 

 

c) Starosta navrhl, aby se odměna místostarostky % zvyšovala ve stejné výši jako zákonné 

navyšování minimální mzdy starosty obce. 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. R. Potměšilová se zdržela hlasování. Nikdo nebyl 

proti. 

Usnesení č. 7/22: Odměna za výkon funkce místostarostky pro Renatu Potměšilovou bude 

navyšována v stejném % poměru jako vzroste zákonem stanovená minimální mzda pro starostu obce 

Zdeňka Mayera. (Tento růst se odvíjí od růstu tabulkových platů uvolněných funkcionářů). 

 

d) Odměna členů zastupitelů – hlasování se odkládá kvůli nepřítomnosti všech členů zastupitelů 

4) Pověření starosty 

Starosta požádal zastupitele, aby hlasovali o udělení pověření řešit operativně rozpočtová opatření. 

Zastupitelstvo schválilo starostovi pověření operativně řešit rozpočtová opatření a to v příjmech 

neomezeně a ve výdajích do 200 000Kč na položku rozpočtového opatření. 

• Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo nebyl proti. 

 

Usnesení č. 8/22: Zastupitelstvo schválilo starostovi pověření operativně řešit rozpočtová opatření a 

to v příjmech neomezeně a ve výdajích do 200 000Kč na položku rozpočtového opatření. 

 

 

 

5) Diskuse 

Rybník pod školou – rozbitá hráz, neodtéká 

Plánované investice do osvětlení současně s výkopem eonu 

Dotace pro důchodce a děti do 3 let podle pravidel dotační výzvy „My v tom Jihočechy nenecháme“ 

29.10. Mobilní svoz odpadu 
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Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20:54 hodin. 

 

Ověřovatelé: Josef Slavík ………………………………  dne…………………………………………. 

   

Václav Pecha ………………………………..   dne…………………………………………. 

 

Starosta:  Zdeněk Mayer …………………………………  dne…………………………………………. 

 

Zapisovatel:  Renata Potměšilová ………………                 dne………………………………………… 


