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ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV 
KONANÉHO DNE 24.10.2022 

 

 

Přítomni:  MUDr. Gutová, Ing. Fišer, p. Herink, Mgr. Křejdlová, p. Kurdík, Bc. Pelc, Ing. Tůma,  

                   p. Vild, Mgr. Vodička, p. Vondrášek 

Omluveni: p. Bezstarosti (nemoc) 

 

 

1) Zahájení, zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

Zasedání zahájil dosavadní starosta Ing. Fišer v 17:09 hod. V úvodu přivítal nově zvolené 

zastupitele a přítomné občany a uvedl, že dnešní jednání bylo svoláno v zákonem stanovené lhůtě 

od konání komunálních voleb podle § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů. Proti výsledku voleb nebyl u Krajského soudu v Plzni podán žádný 

návrh na neplatnost voleb nebo hlasování. Pozvánka na dnešní jednání byla v souladu se zákonem 

o obcích zveřejněna po dobu více než 7 dnů na úřední desce, současně na elektronické úřední desce 

na internetu a nově zvolení zastupitelé ji obdrželi písemně. Poté požádal předsedkyni okrskové 

volební komise p. Zajíčkovou, aby přednesla zprávu o výsledku voleb. 

P. Zajíčková uvedla, že volby do zastupitelstva obce proběhly ve dnech 23. a 24. září 2022, počet 

volených zastupitelů byl 11. Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno 1.158 voličů, úředních obálek 

bylo vydáno 561, takže volební účast byla 48,45 %. Výsledky voleb byly následující: SNK 

Holoubkovští občané získalo 48,68 % hlasů a 5 mandátů v zastupitelstvu, SNK Volba pro 

Holoubkov získalo 26,23 % a 3 mandáty, Jistota pro Holoubkov získala 25,09 % hlasů a 3 mandáty. 

Poté jmenovitě představila nově zvolené členy zastupitelstva a konstatovala, že volby proběhly 

řádně a bez jakýchkoliv komplikací. 

 

 

2) Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 

Ing. Fišer uvedl, že všem zvoleným zastupitelům již před konáním tohoto ustavujícího zasedání ZO 

bylo předáno osvědčení o zvolení podle § 53 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, nicméně aby 

se mohli plně ujmout výkonu svých mandátů, je nutné, aby v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích 

složili zákonem předepsaný slib. Upozornil, že odmítnutím složení slibu nebo složením slibu 

s výhradou neprodleně zaniká mandát člena zastupitelstva v souladu s § 55 odst. 2 písm. a) zákona 

o volbách do zastupitelstev obcí. Požádal Mgr. Křejdlovou, aby znění slibu nahlas přečetla: „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Ing. Fišer vyzval 

zastupitele, aby v abecedním pořadí předstoupili před ostatní zastupitele, nahlas pronesli slova 

„slibuji“ a svým podpisem tento slib stvrdili. Všichni přítomní zastupitelé tak učinili. Ing. Fišer 

konstatoval, že přítomných 10 členů zastupitelstva řádně složilo zákonem předepsaný slib a ujalo se 

tak plně svých mandátů. Zastupitelstvo obce pro volební období 2022 – 2026 je tedy ustaveno a 

tento slavnostní okamžik byl umocněn poslechem české státní hymny. 

 

 

3) Schválení programu jednání 

Ing. Fišer konstatoval, že je přítomno 10 z 11 členů zastupitelstva, p. Bezstarosti se omluvil 

z důvodu nemoci, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zastupitelům připomenul jejich 

povinnost hlásit případný střet zájmů před projednáváním každého bodu jednání. Pořízením zápisu 

z dnešního jednání pověřil p. Zajíčkovou a upozornil, že z dnešního jednání je pořizován zvukový 

záznam jako podklad pro tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámil s návrhem programu, který byl 

zveřejněný na pozvánkách a který vychází z požadavků zákona o obcích. 
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Navržený program: 

1. Zahájení, zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 

3. Schválení programu jednání 

4. Volba návrhové a volební komise a určení ověřovatelů zápisu 

5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

6. Volba starosty obce 

7. Volba místostarosty obce 

8. Zřízení výborů zastupitelstva obce 

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

zákona o obcích) 

10. Různé 

11. Diskuze 

12. Usnesení a závěr 

 

Žádné připomínky k programu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 3.1:  ZO schvaluje program jednání. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

4) Volba návrhové a volební komise a určení ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Vild, p. Kurdík a Mgr. Křejdlová. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 4.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, p. Kurdík a 

Mgr. Křejdlová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Do volební komise byli navrženi: Michaela Zajíčková, Ilona Zbuzková a Hana Smejkalová. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 4.2: ZO schvaluje volební komisi ve složení: Michaela Zajíčková, Ilona 

Zbuzková a Hana Smejkalová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Bc. Pelc a MUDr. Gutová. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 4.3: ZO určuje ověřovateli zápisu Bc. Pelce a MUDr. Gutovou. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

5) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 

Ing. Fišer sdělil, že stávající platný jednací řád ZO ze dne 5.11.2018 obdrželi všichni zastupitelé do 

podkladů. Vyjmenoval některá jeho nejdůležitější ustanovení s tím, že jednacím dnem ZO i pro toto 

volební období zůstane pondělí vždy od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Prozatím nebude 

umožněna distanční účast zastupitelů na veřejných zasedání ZO, minimálně do doby, než bude tato 

záležitost ukotvena v zákoně o obcích. Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů neměl k tomuto 

jednacímu řádu připomínky ani návrhy na jeho doplnění, Ing. Fišer konstatoval, že tento jednací řád 

zůstává v platnosti i pro toto volební období. 
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6) Volba starosty obce 

Ing Fišer předal další řízení zasedání do zvolení nového starosty nejstaršímu členu zastupitelstva 

p. Vildovi. Ten požádal zastupitele, aby přednesli návrhy na obsazení funkce starosty.  

Mgr. Křejdlová – za SNK Holoubkovští občané navrhuje Ing. Fišera. 

Bc. Pelc – za Jistotu pro Holoubkov navrhuje Ing. Fišera. 

p. Kurdík – za SNK Volba pro Holoubkov také navrhuje Ing. Fišera. 

Žádné další návrhy nebyly předneseny, proto p. Vild vyzval navrženého kandidáta, aby se vyjádřil, 

zda se svojí nominací souhlasí. 

Ing. Fišer nejprve poděkoval všem občanům, kteří přišli ke komunálním volbám. Volební účast 

v naší obci byla poprvé od revoluce nižší než 50 %, což není žádoucí stav, nicméně obdobná účast 

byla i v jiných větších obcích v rámci celé ČR. Je na zamyšlení každého, jestli se s tím z pohledu 

ZO dá do budoucna něco udělat. Dále poděkoval všem občanům, kteří volili kandidáty z volební 

listiny SNK Holoubkovští občané, kterou do těchto voleb vedl a která v nich zvítězila. V neposlední 

řadě poděkoval i za všechny hlasy pro jeho osobu, neboť opětovně získal nejvyšší počet hlasů ze 

všech kandidátů. Bere to jako ocenění jeho práce pro obec a nesmírně si toho váží. Je pravdou, že 

původně již nepočítal s tím, že by se měl ještě počtvrté v řadě stát starostou naší obce, a připomněl, 

že v téměř 150leté historii naší obecní samosprávy pouze 2 starostové byli ve funkci déle než 

3 volební období. Protože se však jiný kandidát na tuto funkci nenašel a ve volbách získal nejvyšší 

počet hlasů, poděkoval zástupcům všech 3 kandidátních listin za nominaci na funkci starosty obce a 

tuto nominaci přijímá. Dále vyjmenoval priority, které by se v tomto volebním období měly řešit, 

především v oblasti investičních akcí. 

P. Vild poděkoval za vyjádření a otevřel diskuzi k volbě starosty. Vzhledem k tomu, že se do 

diskuze nikdo nepřihlásil, vyzval zastupitele k předložení návrhu na způsob volby. 

Ing. Fišer – navrhl provést volbu starosty obce tajným hlasováním. 

Bc. Pelc – rovněž navrhuje volbu tajným hlasováním. 

p. Kurdík – také navrhl tajné hlasování. 

P. Vild nechal o tomto návrhu hlasovat. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 6.1: ZO schvaluje tajný způsob volby starosty obce. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

P. Vild seznámil zastupitele se způsobem hlasování. Každý zastupitel dostane od volební komise 

orazítkovaný hlasovací lístek, se kterým odejde na chodbu, kde na něj buď napíše jméno 

navrženého kandidáta v případě, že mu chce dát svůj hlas, nebo ho ponechá prázdný v případě, že 

mu nechce dát svůj hlas. Poté hlasovací lístek vhodí do připravené urny. Následně jednotliví 

zastupitelé provedli volbu starosty. Po skončení tajného hlasování volební komise sečetla hlasy 

s tím, že navržený kandidát Ing. Fišer získal 10 hlasů, čímž byl zvolen starostou obce pro volební 

období 2022 – 2026. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 6.2: ZO volí starostou obce Ing. Lukáše Fišera. 

POČET HLASŮ V TAJNÉ VOLBĚ 

10 

 

P. Vild pogratuloval Ing. Fišerovi ke zvolení a předal mu řízení dalšího průběhu zasedání. Ing. Fišer 

všem zastupitelům poděkoval za důvěru a p. Vildovi poděkoval za dosavadní řízení schůze. Poté 

navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. 

Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 6.3: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 

zastupitelstva uvolněn. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 
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7) Volba místostarosty obce 

Ing. Fišer požádal zastupitele o předložení návrhů na počet volených místostarostů, způsob jejich 

volby a personální obsazení. 

Ing. Fišer – po diskuzi na pracovní poradě byla mezi zastupiteli shoda zůstat u modelu z minulého 

volebního období, tedy zvolit 1 uvolněného místostarostu, na kterého za SNK Holoubkovští občané 

navrhuje p. Kurdíka, a dále zvolit dva neuvolněné místostarosty, na které navrhuje Mgr. Křejdlovou 

a p. Vilda. Navrhl, aby volba všech místostarostů proběhla tajným hlasováním. 

Ing. Tůma – za SNK Volba pro Holoubkov s předneseným návrhem souhlasí. 

Bc. Pelc – za Jistotu pro Holoubkov navrhuje na post neuvolněného místostarosty p. Vilda, na 

ostatní posty nemají další požadavky. 

Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, nechal Ing. Fišer hlasovat 

o přednesených návrzích na usnesení. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.1: ZO schvaluje zvolení tří místostarostů. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.2: ZO schvaluje tajný způsob volby místostarostů obce. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Ing. Fišer vyzval navrženého kandidáta p. Kurdíka, aby se vyjádřil, zda se svojí nominací souhlasí. 

P. Kurdík poděkoval voličům, kteří přišli k volbám, a dále těm, kteří volili SNK Volba pro 

Holoubkov a jeho osobu. Nominaci na funkci uvolněného místostarosty přijímá. 

Ing. Fišer poděkoval za vyjádření a seznámil zastupitele se způsobem hlasování. Každý zastupitel 

dostane od volební komise orazítkovaný hlasovací lístek, se kterým odejde na chodbu, kde na něj 

buď napíše jméno navrženého kandidáta v případě, že mu chce dát svůj hlas, nebo ho ponechá 

prázdný v případě, že mu nechce dát svůj hlas. Poté hlasovací lístek vhodí do připravené urny. 

Následně jednotliví zastupitelé provedli volbu místostarosty, který zastupuje starostu. Po skončení 

tajného hlasování volební komise sečetla hlasy s tím, že navržený kandidát p. Kurdík získal 7 hlasů, 

čímž byl zvolen místostarostou obce pro volební období 2022 – 2026. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.3: ZO volí místostarostou obce, který zastupuje starostu v době jeho 

nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, p. Stanislava Kurdíka. 

POČET HLASŮ V TAJNÉ VOLBĚ 

7 

 

Ing. Fišer pogratuloval p. Kurdíkovi ke zvolení, p. Kurdík poděkoval za projevenou důvěru. 

Následně požádal Ing. Fišer další navržené kandidáty na místostarosty Mgr. Křejdlovou a p. Vilda, 

aby se vyjádřili, za se svojí nominací souhlasí. 

Mgr. Křejdlová poděkovala voličům za hlasy a svoji nominaci přijímá. 

P. Vild poděkoval za podporu a za nominaci, doufá v pokračující dobrou spolupráci a nominaci 

přijímá. 

Ing. Fišer poděkoval za vyjádření a seznámil zastupitele se způsobem hlasování. Každý zastupitel 

dostane od volební komise orazítkovaný hlasovací lístek, se kterým odejde na chodbu, kde na něj 

buď napíše jméno obou navržených kandidátů v případě, že chce odevzdat svůj hlas oběma z nich, 

nebo napíše pouze jedno jméno navrženého kandidáta, pokud chce odevzdat hlas pouze jednomu 

z nich, anebo ponechá hlasovací lístek prázdný v případě, že nechce dát svůj hlas ani jednomu 

z navržených kandidátů. Poté hlasovací lístek vhodí do připravené urny. Následně jednotliví 

zastupitelé provedli volbu dvou dalších místostarostů. Po skončení tajného hlasování volební 

komise sečetla hlasy s tím, že Mgr. Křejdlová získala 10 hlasů a p. Vild získal 9 hlasů, čímž byli 

oba zvoleni místostarosty obce pro volební období 2022 – 2026. 
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Usnesení č. 01/10/2022 – 7.4: ZO volí místostarostou obce Mgr. Hanu Křejdlovou. 

POČET HLASŮ V TAJNÉ VOLBĚ 

10 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.5: ZO volí místostarostou obce p. Miroslava Vilda. 

POČET HLASŮ V TAJNÉ VOLBĚ 

9 

 

Ing. Fišer pogratuloval oběma místostarostům ke zvolení. Následně navrhl, aby funkce 

místostarosty, který bude zastupovat starostu, byla vykonávána jako uvolněná. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.6: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce, 

který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, 

bude člen zastupitelstva uvolněn. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Ing. Fišer předložil zastupitelstvu písemný materiál s rozdělením úkolů svěřených jednotlivým 

místostarostům. 

Mgr. Vodička – obec podle něj fungovala dobře, takže souhlasí s dosavadním rozdělením 

kompetencí v rámci vedení obce. 

Jiné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.7: ZO schvaluje úkoly svěřené místostarostům podle § 104 odst. 1 

zákona o obcích dle předloženého materiálu. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

8) Zřízení výborů zastupitelstva obce 

Ing. Fišer konstatoval, že dle zákona má obec povinnost zřídit 2 výbory – kontrolní a finanční. Dále 

navrhl, aby v tomto volebním období byly stejně jako v tom minulém zřízeny ještě další 3 výbory – 

kulturní, sociální a stavební. Navrhl, aby volba členů výborů proběhla veřejně a najednou. 

Žádné příspěvky do diskuze nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.1: ZO zřizuje kontrolní výbor, finanční výbor, kulturní výbor, sociální 

výbor a stavební výbor. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Za předsedu kontrolního výboru byl navržen Bc. Pelc, za členy: Pavel Königsmark, Soňa Krocová, 

Mgr. Tereza Dragounová a Lukáš Jetonický. 

Jiné návrhy nebyly předneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.2: ZO volí členy kontrolního výboru: předseda – Bc. Lukáš Pelc, 

členové – Pavel Königsmark, Soňa Krocová, Mgr. Tereza Dragounová, Lukáš Jetonický. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Za předsedu finančního výboru byl navržen Ing. Tůma, za členy: Ing. Petr Suchý, Daniela 

Bejčková, Alena Rejzková a Hana Smejkalová. 

Jiné návrhy nebyly předneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení č. 01/10/2022 – 8.3: ZO volí členy finančního výboru: předseda – Ing. Zbyněk Tůma, 

členové – Ing. Petr Suchý, Daniela Bejčková, Alena Rejzková, Hana Smejkalová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Za předsedu kulturního výboru byl navržen p. Kurdík, za členy: Jan Dongres st., Mgr. Jan Vodička, 

Gabriela Černá, Helena Pinkavová, Daniel Opatrný a Mgr. Veronika Škachová. 

Jiné návrhy nebyly předneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.4: ZO volí členy kulturního výboru: předseda – Stanislav Kurdík, 

členové – Jan Dongres st., Mgr. Jan Vodička, Gabriela Černá, Helena Pinkavová, Daniel Opatrný, 

Mgr. Veronika Škachová. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Za předsedu sociálního výboru byla navržena MUDr. Gutová, za členy: Jakub Nutil, Božena 

Karasová, Alena Kalousová a Renata Šebková. 

Jiné návrhy nebyly předneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.5: ZO volí členy sociálního výboru: předseda – MUDr. Václava Gutová, 

členové – Jakub Nutil, Božena Karasová, Alena Kalousová, Renata Šebková. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

Za předsedu stavebního výboru byl navržen p. Vondrášek, za členy: Stanislav Herink, Václav 

Bezstarosti, Milan Fiala, Ing. Radek Škach, Adam Dragoun a Jan Dongres st. 

Jiné návrhy nebyly předneseny, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/11/2018 – 8.6: ZO volí členy stavebního výboru: předseda – Luboš Vondrášek, 

členové – Stanislav Herink, Václav Bezstarosti, Milan Fiala, Ing. Radek Škach, Adam Dragoun, Jan 

Dongres st. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 

 

 

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

zákona o obcích) 

Ing. Fišer informoval, že ZO je vyhrazena pravomoc schvalovat odměny pro neuvolněné členy ZO. 

Jejich horní limit je dán nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v naší obci nebyly tyto odměny 

navyšovány minimálně od r. 2010. Dle dohody na pracovní poradě navrhuje schválit odměny 

následovně: místostarosta – 15.000,- Kč, předseda výboru zastupitelstva – 3.000,- Kč, člen výboru 

zastupitelstva – 2.000,- Kč, člen zastupitelstva – 1.000,- Kč. Odměny budou vypláceny s účinností 

od dnešního dne. 

Připomínky k tomuto návrhu nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 9.1: ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

- místostarosta – 15.000,- Kč, 

- předseda výboru zastupitelstva – 3.000,- Kč, 

- člen výboru zastupitelstva – 2.000,- Kč, 

- člen zastupitelstva – 1.000,- Kč. 

Všechny odměny se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

PRO PROTI ZDRŽ 

10 0 0 
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10) Různé 

Termíny jednání ZO do konce roku 2022 

V letošním roce proběhne již pouze jedno veřejné zasedání, které se uskuteční v pondělí 

19.12.2022. Předtím Ing. Fišer navrhuje svolat 2 pracovní porady, a to 12.12. a 28.11., neboť je 

nutné projednat mnoho záležitostí, m.j. souvisejících s ukončením kalendářního roku a přípravou 

rozpočtu na příští rok. ZO souhlasí. 

 

 

11) Diskuze 

Bc. Pelc – poděkoval voličům, kteří přišli k volbám, a dále těm, kteří volili kandidátní listinu Jistota 

pro Holoubkov. Dále navrhl opravit schody u vchodu do budovy OÚ. 

p. Kurdík – situace se schody trvá bohužel již dlouho, zatím se mu nepodařilo sehnat firmu, která by 

tuto zakázku zrealizovala. Momentálně má jednu firmou rozjednanou a čeká na sdělení termínu. 

 

 

12) Unesení a závěr 

Ing. Fišer požádal návrhovou komisi o stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích na 

usnesení. Pan Kurdík potvrdil, že o všech bodech bylo hlasováno, všechna hlasování proběhla 

řádně. 

Na závěr Ing. Fišer poděkoval všem za účast, spolu s p. Kurdíkem zastupitele pozval na drobné 

občerstvení do hotelu Bělohlávek a zasedání ukončil v 19:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Bc. Lukáš Pelc: …………………………………………… 

 

 

MUDr. Václava Gutová: …………………………………… 

 

 

Zápis byl zpracován dne 31.10.2022. 

 

Zapsala: Michaela Zajíčková 
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VÝPIS Z USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov 

konaného dne 24.10.2022 
 

 
Usnesení č. 01/10/2022 – 3.1: ZO schvaluje program jednání. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 4.1: ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vild, p. Kurdík a Mgr. Křejdlová. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 4.2: ZO schvaluje volební komisi ve složení: Michaela Zajíčková, Ilona Zbuzková a Hana 

Smejkalová. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 4.3: ZO určuje ověřovateli zápisu Bc. Pelce a MUDr. Gutovou. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 6.1: ZO schvaluje tajný způsob volby starosty obce. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 6.2: ZO volí starostou obce Ing. Lukáše Fišera. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 6.3: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.1: ZO schvaluje zvolení tří místostarostů. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.2: ZO schvaluje tajný způsob volby místostarostů obce. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.3: ZO volí místostarostou obce, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 

kdy starosta nevykonává funkci, p. Stanislava Kurdíka. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.4: ZO volí místostarostou obce Mgr. Hanu Křejdlovou. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.5: ZO volí místostarostou obce p. Miroslava Vilda. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.6: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce, který zastupuje starostu v době jeho 

nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 7.7: ZO schvaluje úkoly svěřené místostarostům podle § 104 odst. 1 zákona o obcích dle 

předloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.1: ZO zřizuje kontrolní výbor, finanční výbor, kulturní výbor, sociální výbor a stavební výbor. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.2: ZO volí členy kontrolního výboru: předseda – Bc. Lukáš Pelc, členové – Pavel Königsmark, 

Soňa Krocová, Mgr. Tereza Dragounová, Lukáš Jetonický. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.3: ZO volí členy finančního výboru: předseda – Ing. Zbyněk Tůma, členové – Ing. Petr Suchý, 

Daniela Bejčková, Alena Rejzková, Hana Smejkalová. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.4: ZO volí členy kulturního výboru: předseda – Stanislav Kurdík, členové – Jan Dongres st., 

Mgr. Jan Vodička, Gabriela Černá, Helena Pinkavová, Daniel Opatrný, Mgr. Veronika Škachová. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.5: ZO volí členy sociálního výboru: předseda – MUDr. Václava Gutová, členové – Jakub Nutil, 

Božena Karasová, Alena Kalousová, Renata Šebková. 

Usnesení č. 01/10/2022 – 8.6: ZO volí členy stavebního výboru: předseda – Luboš Vondrášek, členové – Stanislav Herink, 

Václav Bezstarosti, Milan Fiala, Ing. Radek Škach, Adam Dragoun, Jan Dongres st. 

 

Usnesení č. 01/10/2022 – 9.1: ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční 

odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

- místostarosta – 15.000,- Kč, 

- předseda výboru zastupitelstva – 3.000,- Kč, 

- člen výboru zastupitelstva – 2.000,- Kč, 

- člen zastupitelstva – 1.000,- Kč. 

Všechny odměny se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Stanislav Kurdík Ing. Lukáš Fišer 

 místostarosta starosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Bc. Lukáš Pelc:  …………………………………………… 

 

 

MUDr. Václava Gutová:  …………………………………… 

 

Zápis byl zpracován dne 31.10.2022. 

Zapsala: Michaela Zajíčková 


