
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sedlec, 

konaného dne 30.10.2018 

Přítomni: 

• Ladislav Bukvička 

• Miroslav Štěpánek 

• Miloslav Kučera 

• ing. Tomáš Bohuslav 

• Stanislav Smetana 

• Václav Hrabě 

• ing. Pavel Plicka 
 
Místo jednání: Obecní úřad Sedlec, Sedlec 90 

Jednání bylo zahájeno v 19.00 hodin, ukončeno v 19.45 hodin. 
Při zahájení byli přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Program:  
 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty  

a. určení počtu místostarostů 

b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce 

uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

c. určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d. volba starosty 

e. volba místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b. volba předsedy finančního výboru 

c. volba předsedy kontrolního výboru 

d. volba členů finančního výboru 

e. volba členů kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  

6. Diskuse 

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib. 

Zasedání zahájil dosavadní starosta Ladislav Bukvička (dále jako  „předsedající“) a předal zastupitelům 
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. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování . Informace podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sedlec  zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.10.2018 do 30.10.2018. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 
 
 



1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Ověřovateli  zápisu byli určeni Miroslav  Stěpánek a ing. Pavel Plicka 
Zapisovatelem zápisu byl určen Ladislav  Bukvička 
 

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 Lhota 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 
zápisu) . 
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

2. Hlasování o programu 

Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo vyjádřilo usnesením 7/2018/1 svůj souhlas s navrženým programem. 

 
3. Volba starosty a místostarosty 

a. určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Žádné jiné 
stanovisko nebylo vzneseno.  
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo schválilo usnesením 7/2018/2 volbu pouze jednoho místostarosty. 
 

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

a/ zákona o obcích) 

Předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 
členové zastupitelstva obce nebyli uvolněni pro výkon žádné funkce. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny. 
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo schválilo usnesením 7/2018/3 že žádný člen zastupitelstva obce nebude 
pro výkon své funkce uvolněn. 
 

c. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 
návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
 

d. volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 
podány následující návrhy: Předsedající  navrhl zvolit do funkce starosty Václava 
Hraběte.  Žádný jiný návrh podán nebyl. 
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo volí usnesením 7/2018/4 starostou obce Sedlec pana Václava Hraběte, 
bytem Sedlec 1. 
 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).  

Starosta poděkoval zastupitelům za důvěru. 
 
 
 
 



e. volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místarosty. Byly 
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva ing. Pavel Plicka  navrhl zvolit do funkce 
místostarosty Ladislava  Bukvičku.  Žádný jiný návrh podán nebyl. 
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo volí usnesením 7/2018/5 místostarostou obce Sedlec pana Ladislava 
Bukvičku, bytem Sedlec 55. 

 
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající 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 předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 
členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), 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 (§ 
117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.  
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo zřizuje  usnesením 7/2018/6 finanční a kontrolní výbor, oba budou 
tříčlenné. 
 

b. volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající  navrhl zvolit do funkce předsedy 
finančního výboru ing. Tomáše Bohuslava.  Jiný návrh podán nebyl.  
Hlasování 6[pro]-0[proti]-1[zdržel se] 
Zastupitelstvo volí  usnesením 7/2018/7 předsedou finančního výboru ing. Tomáše 
Bohuslava. 
 

c. volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající  navrhl zvolit do funkce 
předsedy kontrolního výboru Stanislava Smetanu.  Jiný návrh podán nebyl.  
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo volí  usnesením 7/2018/8 předsedou kontrolního výboru Stanislava 
Smetanu. 

 
d. volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Předsedající  navrhl zvolit za členy finančního výboru 
Miroslava Štěpánka a ing. Pavla Plicku.  Jiný návrh podán nebyl.  
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo volí  usnesením 7/2018/9 členy  finančního výboru pana Miroslava 
Štěpánka  ing. Pavla Plicku. 
 

 

 



e. volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Předsedající  navrhl zvolit za členy kontrolního výboru 
Miloslava  Kučeru a ing. Tomáše Bohuslava.  Jiný návrh podán nebyl.  
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo volí  usnesením 7/2018/10 členy  kontrolního výboru pana Miloslava  
Kučeru a ing. Tomáše Bohuslava. 
 

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

zákona o obcích)  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva aby se vyjádřili k výši odměn za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva. Místostarosta L. Bukvička navrhl, aby se členové 
zastupitelstva odměn za výkon funkcí vzdali.  Jiný návrh podán nebyl.  
Hlasování 7[pro]-0[proti]-0[zdržel se] 
Zastupitelstvo se usnesením 7/2018/11vzdává odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva dle § 72 odst. 2 zákona o obcích. 
 
Zastupitelé nerozhodli o výši odměny pro neuvolněného starostu. 
 

6. Diskuse a závěr 

 
Starosta děkuje za organizaci akce pokládání věnce k výročí 100 let vzniku republiky ing. T. 
Bohuslavovi a S. Smetanovi. Dále navrhuje aby vysadit lípu k výročí vzniku republiky a žádá 
zastupitele aby si promysleli vhodné umístění, kam ji vysadit. 
 
Zastupitelé neměli další příspěvky do diskuse. 
 
Starosta děkuje za účast a končí zasedání. 

 

 

Ověřil:  Miroslav Štěpánek  …….……………….  Zapsal:  Ladislav Bukvička      ……………………… 

ing. Pavel Plicka   …….………………. 

 

 

Václav Hrabě   …….………………. 
starosta obce 

 


