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Zápis a USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jinošov, 

konaného dne 19.10.2022, od 18:00 hodin. 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Jinošov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

hodin dosavadním starostou obce Ing. Daliborem Húskou (dále jako „předsedající“).  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení 

o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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 (lhůta 

uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jinošov zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 8.10.2022 do 19.10.2022. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“.  

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

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 

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

Předsedající upozornil všechny přítomné i z řad spoluobčanů, kteří přišli na zastupitelstvo, že 

ze zasedání bude pořízen zvukový záznam pro potřeby obce. Nebyly vzneseny námitky. 

Složení slibu členy zastupitelstva 

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

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 

platném znění).  

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 Jinošov 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 č.2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určil ověřovateli zápisu pana M. Mička a pana J. Košťála a zapisovatelem Libuši 

Chytkovou. Pro návrh hlasovalo 7 členů ZO.                          Usnesení č.1 bylo schváleno 
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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.  

Předsedající navrhl, aby bylo veřejné zasedání zastupitelstva obce vždy nahráváno na interní 

disk pro potřeby obce.  Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

občanům. Nebyly vzneseny námitky. 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu a hlasováním bylo schváleno 7mi hlasy přítomných 

členů zastupitelstva. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) Volba starosty a místostarosty 

- určení způsobu volby starosty a místostarosty 

- volba starosty 

- volba místostarosty 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba dalších výborů 

- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

- volba předsedy finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru 

- volba členů finančního výboru 

- volba členů kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích), starosty a místostarosty 

4) Předání obce nově zvolenému starostovi obce 

5) Diskuse 

Usnesení č.2: 

Zastupitelstvo obce Jinošov schvaluje navržený program ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů                   Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 1) - volba starosty a místostarosty 
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Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

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

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 

Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzval jmenovitě členy zastupitelstva, v pořadí tak jak byli zvoleni, k podávání 

návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Bývalý starosta navrhl do funkce 

starosty pana Rostislava Pěnčíka. Ostatní členové ZO se o funkci starosty neprojevili zájem. 

Předsedající dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Jinošov volí starostou pana Rostislava Pěnčíka 

Výsledek hlasování: Pro 6 členů, 1 se zdržel hlasování - Pěnčík 

Usnesení bylo schváleno. 

Po zvolení starosty převzal nový starosta vedení zasedání (dále veden jako „předse-

dající“).  

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Předsedající vyzval jmenovitě členy zastupitelstva, v pořadí tak jak byli zvoleni, k podávání 

návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: pan Rostislav Pěnčík navrhl, 

že by funkci místostarosty mohla přijmout paní Mgr. Martina Vlachová, ta o funkci projevila 

zájem. Druhým kandidátem na funkci místostarosty byl pan Martin Robotka, další zájemce 

pan Jiří Košťál. Ostatní zastupitelé funkci odmítli. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Jinošov volí místostarostkou paní Mgr. Martinu Vlachovou. 

Výsledek hlasování: Pro 4 hlasy,  zdrželi se: 3 hlasy  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 2) - Zřízení finančního a kontrolního výboru, další výbory 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

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 
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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, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce 

na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

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

každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce Jinošov ze zákona zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý-

bory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů  

Usnesení bylo schváleno. 

Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Návrhy podány nebyly, a tak předsedající přednesl svůj návrh: navrhl zvolit do 

funkce předsedy finančního výboru Libora Herodka. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

Usnesení č.6: 

Zastupitelstvo obce Jinošov volí předsedou finančního výboru pana Libora Herodka. 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů 

Usnesení bylo schváleno. 

Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Návrhy podány nebyly, a tak předsedající přednesl svůj návrh: navrhl 

zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Košťála. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

Usnesení č.7: 

Zastupitelstvo obce Jinošov volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Košťála. 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů  

Usnesení bylo schváleno. 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: Viz příloha č.3 

 

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

kontrolního výboru. Nebyly podány návrhy a tak předsedající navrhl zvolit členy 

finančního výboru pana Milana Mičky a pana Václava Soukopa. Dále navrhl zvolit členy 

kontrolního výboru pana Václava Soukopa a pana Martina Robotky. 

 

Usnesení č.8: 

Zastupitelstvo obce Jinošov volí členy finančního výboru pana Milana Mičky a pana 

Václava Soukopa. Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů  

Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č.9: 

Zastupitelstvo obce Jinošov volí členy kontrolního výboru pana Václava Soukopa a 

pana Martina Robotky. 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhl zachovat další výbory obce a to: výbor životního prostředí, sportovní 

výbor a kulturní výbor. Tyto výbory budou tříčlenné. Navrhuje zvolení předsedů a členů 

těchto výborů – viz příloha č.3.  

Předsedající zároveň uvedl, že by bylo dobré, aby jednotlivé výbory, podávali alespoň 

jednou za 3 měsíce zprávu o stavu jednotlivých výborů a zároveň dávali podměty a 

připomínky spadající pod jejich oblast působení. Bere jednotlivé výbory jako důležitou 

součást umožňující lepší hospodaření obce a zajišťování jednotlivých akcí.      

 

Usnesení č.10:  

Zastupitelstvo obce Jinošov [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], 

přijímá návrh o zachování dalších tří výborů.  Viz příloha č.3.        

A schvaluje zvolení předsedů a členů těchto výborů dle přílohy č.3.                      

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů.                     

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 2) – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 

zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna za výkon 

funkce:  

- předsedy a člena výboru zastupitelstva obce ve výši 4.000,-Kč hrubého, a to ode 

dne jejich zvolení do funkce předsedy a člena výboru (§ 72 odst. 2 zákona o obcích).  

 

Předsedající navrhl, že členovi výboru, který není členem zastupitelstva obce bude 

poskytnuta odměna. Vyzval přítomné k návrhům výše odměny. Nebyly vzneseny návrhy, 

proto se dohodli, že na prvního půl roku odměna poskytnuta nebude. Po uplynutí této 

doby se o odměně bude znovu hlasovat. 

Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce: 

 

Dále předsedající informoval zastupitele o skutečnosti, že neuvolněnému starostovi obce 

vzniká ode dne zvolení do funkce automaticky nárok na odměnu za měsíc alespoň v 

zákonem stanovené minimální výši (obec je povinna vyplácet neuvolněnému 

starostovi/místostarostovi obce odměnu alespoň ve výši 0,3násobku výše odměny, která 

by náležela uvolněnému starostovi/místostarostovi v dané velikostní kategorii obce. 

Odměnu v této výši nemůže zastupitelstvo snížit, může ji však svým usnesením navýšit) 

dle nařízení vlády č.318/2017 Sb.  

Předsedající navrhl zachování výše odměn z minulého období. 

-  neuvolněnému starostovi obce náleží odměna ve výši 14.600,-Kč hrubého. 
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- neuvolněnému místostarostovi obce náleží odměna ve výši 12.840,-Kč hrubého.       

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích a dle nařízení vlády č.318/2017 Sb.) 

 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.            

Usnesení č.11: 

Odměna neuvolněného zastupitele obce 

Zastupitelstvo obce Jinošov v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

Jinošov, který je současně předsedou výboru zastupitelstva obce a členem výboru obce, 

bude odměna poskytována jako součet nejvýše dvou odměn stanovených pro jednotlivé 

jím zastávané funkce ve výši 4.000,-Kč hrubého (z toho za výkon funkce předsedy 

výboru 2.100,-Kč a za výkon funkce člena výboru 1.900,-Kč). 

Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2022? 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů.   

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č.12: 

Zastupitelstvo obce Jinošov stanoví odměnu členovi výboru, který není členem 

zastupitelstva obce - za prvních 6 měsíců nebude poskytnuta odměna – tzn. do 30.4.2023                    

Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č.13: 

     Odměna neuvolněného starosty obce  

 

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

obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce dle nařízení vlády č.318/2017Sb. a to ve výši 14.600,-Kč hrubého za měsíc. 

Odměna bude poskytována ode dne 19.10.2022  

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů.  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č.14: 

     Odměna neuvolněného místostarosty obce 

 

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

obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 12.840,-Kč hrubého za měsíc.  

Odměna bude poskytována ode dne 19.10.2022  

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů  

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předsedající požádal přítomné zastupitele o udělení pravomoci schvalovat rozpočtová 

opatření obce. Rozpočtový proces musí korespondovat s datem účetního zápisu, 

zastupitelstvo by se muselo scházet např i 2x měsíčně, dle aktuálního % plnění rozpočtu, 

aby se rozpočtová změna schválila.  
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Usnesení č.15: 

Zastupitelstvo obce uděluje starostovi obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření 

obce v plné výši.                                                                                              

Usnesení bylo schváleno.  

 

Bod 3) – Diskuse 

Předsedající zastupitele i občany informoval o připravených a probíhajících dotačních 

titulech, které byly bývalým zastupitelstvem schváleny, a které budou v nových dotačních 

výzvách podány. Dále informoval nové členy ZO o zřízení emailových adres, kam jim 

automaticky bude přeposílána emailová pošta, aby byli aktuálně informováni o dění v obci, o 

dotačních titulech apod. Dále předsedající navrhuje, aby 1x měsíčně (první středa v měsíci) 

bylo pracovní schůzka zastupitelstva obce. 

Předsedající vyzval členy ZO a všechny přítomné občany k diskusi. Jako první se ujal slova 

pan K, popřál novému zastupitelstvu mnoho zdaru do nového období, a zajímal se o plány na 

rozvoj obce, předsedající informoval o budoucích projektech, které má obec v plánu (obchvat 

obce, školka, farní zahrada a další). Druhý diskutující doplnil informace k druhému 

příspěvku. Další diskutující se dotázal na opravu silnice 399 průtah přes obec. Předsedající 

uvedl, že silnice je ve správě kraje, a budeme urgovat její opravu. Dále padl dotaz na obecní 

zpravodaj, paní místostarostka uvedla, že do zpravodaje může přispět kdokoli z občanů, ve 

vydávání zpravodaje bude obec pokračovat. 

Další si vzal slovo pan Húska, poděkoval novému starostovi, a popřál novému zastupitelstvu 

hodně úspěchů. 

Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Slib 

      3) Zřízení finančního, kontrolního výboru a dalších výborů 

Zápis byl vyhotoven dne:26.10.2022 

Zapisovatel: Libuše Chytková 

Ověřovatelé:     Mička M.  ...........................................  Košťál J.   ........................................... 

 

 

………………………………..    …………………………………… 

 

Rostislav Pěnčík        Mgr. Martina Vlachová 

     starosta              místostarostka  

Zveřejněno na úřední desce dne:  26.10.2022 
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Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 26.10.2022 

Sňato z úřední desky dne: 


