
Zápis 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horšice , 

konaného dne 18. 02. 2019, od 18:00 hodin. 
 

Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Horšice bylo zahájeno v 18:00 hodin správcem 
obce Bc. Vladimírem Štruncem. 
 
Před zahájením zasedání (při prezenci) byla provedena kontrola platných osvědčení 
o zvolení členem zastupitelstva obce, které zastupitelům bylo zasláno registračním 
úřadem dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“). 
Zastupitelům bylo předáno osvědčení oproti podpisu. 
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 
ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
desetidenní lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 
uplynula dnem 8. února 2019, žádný návrh nebyl podán). 
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích o konání ustavujícího zasedání byla 
na úřední desce obecního úřadu Horšice zveřejněna v souladu se zákonem o obcích 
po dobu nejméně 7 dnů, a to od 11. 2. 2019 do 18. 2. 2019. Současně byla zveřejněna 
„na elektronické úřední desce“ a dále byla oznámena místním obecním rozhlasem. 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce tedy bylo svoláno řádně a včas zákonným 
způsobem. 
 
Správce obce Bc. Vladimír Štrunc, DiS. dále z prezentační listiny přítomných členů 
zastupitelstva obce (příloha č. 1)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva obce 
(z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva obce), takže zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. 
 

 
Bod 2 - Složení slibu členy zastupitelstva 
 
Správce obce Bc. Vladimír Štrunc, DiS. v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu dle ustanovení § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí v platném znění. 
 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích: ,,Slibuji v ěrnost České republice. Slibuji na svou čest a sv ědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat sv ědomit ě, v zájmu obce Horšice a jejích ob čanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu pronesením slova ,,SLIBUJI “, a k podpisu na předepsaný arch (příloha č. 2) 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

 
Bod 3 - Ur čení ověřovatel ů a zapisovatele 
 



Dle ustanovení § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje 
zápis, který musí být pořízen nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání. Předsedající 
navrhl, aby zapisovatelem se stala paní Věra Hojsáková. 
   
Zákon o obcích také stanoví, že zápis o průběhu zasedání zastupitelstva podepisují určení 
ověřovatelé. Ověřovateli zápisu z tohoto ustavujícího zasedání předsedající navrhl určit 
členy zastupitelstva obce Horšice p. Vladimír Náprstek a paní Bc. Anna Chvalová. 
   
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům obce vznést jiný návrh a možnost 
se vyjádřit přítomným občanům. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horšice určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Náprstka a paní Bc. 
Annu Chvalovou a zapisovatelem paní Věru Hojsákovou. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro hlasovalo 7členů zastupitelstva obce. 
Proti hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 1 schváleno - Zastupitelstvo obce Horšice určuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva obce p. Vladimíra Náprstka a paní Bc. Annu Chvalovou a zapisovatelem 
paní Věru Hojsákovou. 
 
Bod 4 - Schválení programu 
 
Správce obce Bc. Vladimír Štrunc, DiS., seznámil přítomné s návrhem programu v souladu 
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou 
na úřední desce: 
 

1) Zahájení – správce obce  
2) Složení slibu zvolených zastupitelů obce 
3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
4) Schválení programu 
5) Zpráva správce obce o výkonu funkce  
6) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

7) 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 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 
9) Diskuse a závěr 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům obce na doplnění či změně 
programu a možnost se vyjádřit přítomným občanům. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horšice schvaluje program ustavujícího zasedání. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
 
Usnesení č. 2- Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horšice byl schválen .  

 

 

Bod 5 - Zpráva o činnosti správce obce 
 
Správce obce Bc. Vladimír Štrunc, DiS. seznámil přítomné se svojí zprávou o činnosti 
správce obce po dobu výkonu této funkce.  
 

Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti správce obce. 
 

 

Bod 6 - Volba starosty a místostarosty 
Následujícím bodem programu je volba starosty obce a místostarosty. 
 

a) Určení počtu místostarost ů: 
 
Zástupci volebních stran navrhli, aby zastupitelstvo obce volilo pouze jednoho 
místostarostu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty . 
 

Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.  

 

b) Určení způsobu výkonu funkce starosty a místostarosty: 
 

Zástupci volebních stran navrhli, aby zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo, že v obci 
Horšice bude starosta obce vykonávat funkci jako neuvolněný a místostarosta obce také 
jako neuvolněný. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá 
stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta  bude svoji funkci vykonávat jako neuvoln ěný 
a místostarosta  také jako neuvoln ěný.  
 

 



Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje, že starosta bude svoji funkci vykonávat 
jako neuvolněný a místostarosta také jako neuvolněný 
 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo obce. Na doporučení volebních stran bylo navrženo, aby volba byla 
provedena jako veřejná. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejnou volbou. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty 
veřejnou volbou. 
 
 
d) Volba starosty  
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po ne-
zvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandi-
dátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení kon-
krétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
 
K volbě starosty, volba bude veřejná, zastupitelé hlasují zdvižením ruky. Na základě do-
mluvy volebních stran, jako kandidáta na funkci starosty byl navržen pan Ing. Stanislav 
Dobrý . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá 
stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Horšice pana Ing. Stanislava Dobrého.  

    
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce volí starostou obce Horšice pana Ing. Stanislava 
Dobrého. .  
 
Po zvolení starosty p řevzal starosta vedení zasedání.  
 

 
 
 
 



Pokra čování Bod 6 Programu 
 
e) Volba místostarosty  
Dalším bodem programu je volba místostarosty, která bude rovněž veřejná, zastupitelé 
tedy hlasují zdvižením ruky. Jako kandidáta na funkci místostarosty byl navržen pan  
Daniel Havlí ček.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí místostaro stou obce Horšice  pana Danie-
la Havlí čka. 

    
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce Horšice  pana Daniela 
Havlíčka 

 
 
Bod 7 - Z řízení finan čního výboru, kontrolního výboru, volba p ředsedů 
výboru 
 

a) určení počtu členů finan čního a kontrolního výboru 
Dle ustanovení § 117 zákona o obcích zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní 
a kontrolní orgány výbory, přičemž povinně se vždy zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor, počet členů výborů je lichý a výbor je nejméně tříčlenný. Zastupitelstvem obce 
Horšice bylo navrhnuto, aby finanční výbor pracoval v počtu 3 členů a kontrolní výbor 
rovněž v počtu 3 členů. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horšice  zřizuje finanční výbor s počtem 3 členů a kontrolní výbor 
s počtem 3 členů.  
 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Horšice  zřizuje finanční výbor s počtem 3 členů, 
kontrolní výbor s počtem 3 členů.  
 
b) Volba p ředsedy finan čního výboru. 
Podle ustanovení § 117 odst. 4 zákona o obcích je předsedou výboru vždy člen 
zastupitelstva obce. Členy finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta a osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce. 
Na základě domluvy volebních stran navrhl předsedají na dnešním ustavujícím zasedání 
zvolit předsedou finančního výboru pana Jaroslava Vachovce ml.. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko 
vzneseno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana Jaroslava Vachovce ml.  
 

Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Jaroslava 
Vachovce ml. 
 

c) Volba p ředsedy kontrolního výboru. 
Předsedou kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva obce, s výjimkou starosty, 
místostarosty a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce. 
Na základě domluvy volebních stran navrhl předsedají na dnešním ustavujícím zasedání 
zvolit předsedou kontrolního výboru pana Ing. Pavla Vránka. .  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá 
stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru pana Ing. Pavla Vránka. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru pana Ing. Pavla 
Vránka. 
 

d) Volba členů finan čního výboru. 
Na základě domluvy volebních stran navrhl předsedající na dnešním ustavujícím zasedání 
zvolit členy finančního výboru pana Vladimíra Náprstka a paní Věru Hojsákovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá 
stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Vladimíra Náprstka a paní Věru 
Hojsákovou.  

 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Vladimíra 
Náprstka a paní Věru Hojsákovou.  

 

e) Volba členů kontrolního výboru. 
Na základě domluvy volebních stran navrhl předsedající na dnešním ustavujícím zasedání 
zvolit členy kontrolního výboru pana Miroslava Jane čka a paní Markétu Fišákovou  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit svá 
stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Miroslava Jane čka a paní 



Markétu Fišákovou . 
 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Miroslava 
Janečka a paní Markétu Fišákovou.  

 

Bod 8 - Rozhodování o odm ěnách za výkon funkcí členů zastupitelstva.  
Stanovení a odsouhlasení výše měsíčních odměn pro členy zastupitelstva obce Horšice 
dle ustanovení § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění. 
Výše měsíční odměny je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev obcí územních samosprávných celků, v platném znění. 
Předsedající navrhl, aby výše odměny byla stanovena ve stejném poměru jako to bylo 
u předchozího zastupitelstva, a to v následující výši: 

- pro starostu obce měsíční odměna ve výši: 26.315,- Kč 
- pro místostarostu obce měsíční odměna ve výši: 17.109,- Kč 
- pro předsedu finančního výboru a předsedu kontrolního výboru měsíční odměna 

ve výši: 2.540,- Kč 
- pro členy zastupitelstva obce, kteří jsou členy finančního a kontrolního výboru 

měsíční odměna ve výši: 1.496,- Kč 
- pro členy zastupitelstva obce, kteří nejsou zařazení do žádného výboru měsíční 

odměna ve výši: 1.316,- Kč. 
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit svá stanoviska. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Horšice ve smyslu ustanovení § 72, a § 84 odst. 2 písm. n) 
odsouhlasuje výši měsíčních odměn pro starostu, místostarostu, pro předsedu finančního 
a předsedu kontrolního výboru, pro členy zastupitelstva obce, kteří jsou členy výborů 
a ostatní členy zastupitelstva obce nezařazených do žádného výboru. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do výše jmenovaných funkcí, tj. od 18. 2.2019. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro návrh hlasovalo 7 členů zastupitelstva obce. 
Proti návrhu hlasovalo 0 členů zastupitelstva obce. 
0 členů zastupitelstva obce se zdrželo hlasování. 
Usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce Horšice ve smyslu ustanovení § 72, a § 84 odst. 2 
písm. n) odsouhlasuje výši měsíčních odměn pro starostu, místostarostu, pro předsedu 
finančního a předsedu kontrolního výboru, pro členy zastupitelstva obce, kteří jsou členy 
výborů a ostatní členy zastupitelstva obce nezařazených do žádného výboru. Odměna 
bude poskytována ode dne zvolení do výše jmenovaných funkcí, tj. od 18. 2.2019. 
 

Bod 9 – Diskuse 
 
Starosta obce vyzval přítomné občany k diskusi.  
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 
 
Starosta obce pan Ing. Stanislav Dobrý ukončil zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin. 



 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelů obce a  občanů obce  
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce. 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích 
4) Potvrzení o předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce 
5) Zpráva o činnosti správce obce 
 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 2. 2019 
 
 
Zapisovatel: Věra Hojsáková   ………………………………………. 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Náprstek         dne 18. 2. 2019  ....................................... 
   

Bc. Anna Chvalová  dne 18. 2..2019 ........................................ 
 
 
 
Starosta: Ing. Stanislav Dobrý           dne 18. 2. 2019 ....................................... 


