
 

                                

Zápis  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve středu 
dne 12. října 2022, v 18.00 h, v aule ZŠ Sokolnice.  
 
Přítomni 
Dle prezenční listiny bylo přítomno 15 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání  
bylo usnášeníschopné.  
 
Zahájení           
V 18.00 hodin přivítal dosavadní starosta obce Libor Beránek (dále jen také „předsedající“) 
všechny přítomné členy obecního zastupitelstva, občany a zahájil jednání. Potom oznámil,  
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 Sokolnice zveřejněna v souladu  
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 04.10.2022 do 12.10.2022. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných 
členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu  
15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále uvedl, že zápis  
z minulého zasedání byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky“. Dále navrhl 
zastupitelstvu, aby předsedajícím dnešního jednání byl dosavadní starosta.  

Poté bylo členům zastupitelstva obce předáno 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 provedl ověření mandátů členů zastupitelstva dle zápisu okreskové volební 
komise. 

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 a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.   

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

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Zdeňka Jirgalu, Jiřího Macenauera  
a zapisovatelem paní Andreu Hrdličkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit 
se přítomným občanům i zastupitelům.  

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 byly vzneseny návrhy na jeho změnu. Pan Jan Parma navrhl, aby došlo ke 
změně pořadí při volbě kontrolního a finančního výboru. Požádal, aby byla provedena nejprve 
volba předsedy Finančního výboru, poté volba členů Finančního výboru a následně volba 
předsedy Kontrolního výboru a v neposlední řade členů kontrolního výboru. 
Starosta obce konstatoval, že bude hlasováno o programu se změnou, kterou navrhl p. Parma. 
 



   2

Navržený program jednání: 

Přivítání a zahájení – dosavadní starosta. 

a) Schválení osoby předsedajícího 
b) Ověření mandátů členů zastupitelstva (předsedající dle zápisu OVK). 
c) Složení slibu všech členů zastupitelstva (§69 odst. 2 zákona o obcích)  
d) Určení zapisovatele zasedání – navržena paní Andrea Hrdličková 
e) Schválení ověřovatelů zápisu – navrženi pan Zdeněk Jirgala a pan Jiří Macenauer 
f) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO. 
g) Schválení programu zasedání: 

1. Projednání a schválení návrhu volebního řádu. 
2. Volba členů volební komise. 
3. Schválení počtu členů kontrolní výboru.  
4. Schválení počtu členů finančního výboru.  
5. Schválení počtu členů rady.  
6. Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni. 
7. Volby: 

7.1. Volba starosty. 
7.2. Volba místostarosty. 
7.3. Volba členů rady. 
7.4. Volba předsedy finančního výboru. 
7.5. Volba členů finančního výboru. 
7.6. Volba předsedy kontrolního výboru. 
7.7. Volba členů kontrolního výboru. 

8. Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
9. Cestovní náhrady. 

Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje, aby předsedajícím zasedání byl dosavadní starosta do 
doby, než bude zvolen nový starosta. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí ověření mandátů členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje předložený program zasedání, za ověřovatele zápisu 
pana Zdeňka Jirgalu a pana Jiřího Macenauera  a zapisovatelem paní Andreu Hrdličkovou.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá, aby zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva  
byl vyhotoven ve 30 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Hlasování: 15/0/0 

Hlasování zapsáno ve tvaru: pro / proti / zdržel se  
 
1) Projednání a schválení návrhu volebního řádu, podle kterého bude probíhat volba 
starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů. Je nutné hlasováním rozhodnout, 
zda volba bude veřejná (aklamací) nebo tajná. Rada obce doporučuje schválit veřejnou volbu.  
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje, aby volba starosty, místostarosty, členů rady, 
předsedů a členů výborů probíhala veřejně (aklamací). 
Zastupitelstvo obce Sokolnice schvaluje předložený volební řád pro volbu starosty, 
místostarosty, dalších členů rady, předsedů a členů výborů obce Sokolnice. 
Hlasování: 15/0/0 
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2) Volba členů volební komise. Každá z volebních stran navrhla jednoho kandidáta  
jako člena volební komise. Volba aklamací. Za Sokol Sokolnice byl navržen p. Tomáš Struška, 
za Hasiče pro Sokolnice p. Jiří Macenauer a za KDU-ČSL a nestraníky p. Pavel Šteffan. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty, 
dalších členů rady, předsedů a členů výborů obce Sokolnice pana: Tomáše Strušky, Pavla 
Šteffana, Jiřího Macenauera. 
Hlasování: 15/0/0 
 
3) Stanovení počtu členů kontrolního výboru. Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) musí mít 
kontrolní výbor lichý počet členů a být nejméně tříčlenný. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) zákona 
o obcích je zastupitelstvu vyhrazena volba a odvolání předsedy a členů kontrolního výboru. 
Podle § 117 odst. 2 zákona o obcích je povinností zastupitelstva zřídit kontrolní výbor. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice zřizuje kontrolní výbor.  
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanoví, že pro volební období 2022 až 2026 bude mít kontrolní 
výbor předsedu a dva členy. 
Hlasování: 15/0/0 
 
4) Stanovení počtu členů finančního výboru. Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona  
o obcích je finanční výbor nejméně tříčlenný a musí mít lichý počet členů. Dle § 84 odst.  
2 písmeno l) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazena volba a odvolání předsedy a členů 
finančního výboru. Podle § 117 odst. 2 zákona o obcích je povinností zastupitelstva zřídit 
finanční výbor. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice zřizuje finanční výbor. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanoví, že pro volební období 2022 až 2026 bude mít finanční 
výbor předsedu a dva členy. 
Hlasování: 15/0/0 
 
5) Stanovení počtu členů rady obce. Podle § 99 odst. 3 zákona o obcích radu obce tvoří 
starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva 
obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí 
přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 
o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno volit starostu, místostarostu a další členy rady obce (radní) 
a odvolávat je z funkce.  
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanoví, že pro volební období 2022 až 2026 bude mít 
zastupitelstvo starostu, jednoho místostarostu a tři členy rady. 
Hlasování: 15/0/0 
 
6) Určení počtu a funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni. Dle § 84 
odst. 2 písmeno k) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno určovat funkce, pro které budou 
členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni.  
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovuje: 
 člen zastupitelstva bude dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce starosty obce s účinností od 

13.10.2022. 
Hlasování: 15/0/0 
 
7) Volby. Na úvod tohoto bodu požádal předsedající volební komisi, aby se ujala voleb  
v souladu s obsahem schváleného volebního řádu. Pan Struška opětovně vysvětlil přítomným, 
jak bude probíhat volba na jednotlivé funkce. 
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7.1.Volba starosty. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazena 
volba starosty obce z řad členů zastupitelstva. Poté předsedající volební komise vyzval k 
předložení návrhů. Pan Kotolan navrhl pana Libora Beránka. Jiný návrh podán nebyl, pan 
Beránek vyslovil souhlas se svojí kandidaturou. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako starostu obce Sokolnice pana Libora Beránka,  
………………………………………………… 
Hlasování: 14/0/1 
 
7.2.Volba místostarosty. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích je zastupitelstvu 
vyhrazena volba místostarosty obce z řad členů zastupitelstva.  
Pan Struška vyzval k předložení návrhů. Pan Beránek navrhl pana Vladimíra Kotolana. Jiný 
návrh podán nebyl, pan Kotolan vyslovil souhlas se svojí kandidaturou. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako dlouhodobě neuvolněného místostarostu obce Sokolnice 
pana Vladimíra Kotolana, ………………………………………………………. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanoví měsíční odměnu v souladu s nařízením vlády číslo 
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném 
znění, Vladimíru Kotolanovi, s účinností od 13.10.2022, měsíční odměnu ve výši …………….. 
Hlasování: 14/0/1 
 
7.3.Volba členů rady obce. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona o obcích je zastupitelstvu 
vyhrazena volba členů rady obce z řad členů zastupitelstva.  
Pan Struška vyzval k předložení návrhů. Pan Beránek navrhl pana Richarda Janouška a paní 
Jarmilu Šustrovou. Pan Faltýnek navrhl pana Jiřího Macenauera. Pan Parma navrhl pana Petra 
Vaculína. Jiný návrh podán nebyl, všichni čtyři kandidáti vyslovili souhlas se svojí 
kandidaturou. 
P. Parma sdělil, že v roce 2018 byl výsledek voleb při stejných kandidátních listinách v poměru 
10:3:2. Obsazení rady obce bylo v poměru 4:1:0. Tj. KDU-ČSL při zisku 3 zastupitelů mělo 
svého jednoho zástupce v radě obce. Ve volbách v roce 2022 byl výsledek voleb v poměru 
9:3:3, s tím že oproti předchozím volbám Sokol ztratil hlasy a jednoho zastupitele ve prospěch 
Hasičů. Konkrétně Sokol získal o 673 hlasů méně, kdežto KDU získalo o 86 hlasů více a hasiči 
získali o 186 hlasů více. To vše při prakticky stejné volební účasti. Pokud si nechceme na obci 
hrát na jakousi vládu a opozici je jenom fér, aby poměr zastoupení v radě byl 3:1:1. Jiný poměr 
zastoupení v radě neodpovídá výsledkům voleb a dosud pro něj ani nezazněl žádný argument. 
Pokud tedy Sokol, který má jasnou většinu a rozhoduje, trvá na tom, že bude mít v radě  
4 zástupce, zdvořile žádám o vysvětlení s argumenty. V roce 2010 byl Libor Beránek zvolen 
poprvé zastupitelem a bez problémů byl také hned zvolen do rady obce, takže být nově 
zvoleným zastupitelem není překážkou být členem rady obce. Ani počty hlasů pro jednotlivé 
kandidáty by neměly hrát roli, vždyť ani Libor Beránek jako nově zvolený starosta nezískal na 
kandidátce Sokola nejvyšší počet hlasů. Starosta odpověděl, že děkuje za prezentovaný názor. 
Na základě výsledku voleb do zastupitelstva naší obce se zvolení zástupci nezávislých 
kandidátů za Sokol Sokolnice legitimně dohodli na tom, že v Radě obce obsadí celkem  
4 mandáty. O této skutečnosti byli následně uvědomeni zástupci dalších kandidujících stran. 
Naprosto stejné stanovisko jsme deklarovali i v písemné odpovědi na váš zaslaný apel.  V tomto 
směru grémium zvolených zástupců za Sokol Sokolnice ze svých požadavků nehodlá ustoupit. 
Žádný další argument ani vysvětlení není třeba prezentovat. Ještě se vrátím k tomu, čemu vy 
říkáte: „spravedlivé a fér”. Argumentujete historií a získanými mandáty. Proto pokládám otázku 
já: „připadá vám fér, že zástupce za stranu Sokolů, který získá 480 hlasů od občanů, se 
nedostane do zastupitelstva obce a mj. i poslední člen kandidátní listiny za Sokol - s nejnižším 
počtem hlasů, získá o desítky hlasů více než nejlepší zástupce za vaši stranu, přesto jim na 
rozdíl od vás nevzniká mandát zastupitele? To je pro vás fér”? Právě díky naprosto nefér 
systému přepočtu v rámci komunálních voleb máte možnost být zastoupeni ve vedení obce. 
Kdyby tento nefér přepočet nebyl, vedení obce by vypadalo úplně jinak. To stejné platí  
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i o dalším argumentu, že starostou obce je volen člověk, který nezískal nejvíce hlasů. V případě, 
že by volba starosty byla spojena s touto podmínkou, dovoluji si před pojímat, že by výsledek 
vypadal určitě jinak. Chtěl bych zdůraznit, že kdokoli ze zástupců vedení obce, v posledních 
dvou volebních období, bez ohledu na to, za kterou kandidátní stranu byl zvolen, mohl předložit 
jakýkoli podnět, jenž byl následně řešen či realizován. Nikdy jsme si „nehráli” na vládu  
a opozici a v tomto směru na tom nehodláme nic měnit. Žádné další argumenty či vysvětlení 
dle našeho není třeba sdělovat a činit tak nebudeme! 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako člena Rady obce Sokolnice:  
- pana Richarda Janouška, ……………………………………………. 
Hlasování: 14/0/1 
- paní Jarmilu Šustrovou, …………………………………………. 
Hlasování: 11/0/4 
- pana Jiřího Macenauera, …………………………………………………. 
Hlasování: 14/0/1 
S ohledem na skutečnost, že došlo ke zvolení plného počtu radních, nebylo o posledním 
navrženém kandidátovi dle abecedního pořadí hlasováno. 

7.4.Volba předsedy finančního výboru. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) zákona o obcích  
je zastupitelstvu vyhrazena volba předsedy kontrolního výboru. Dle §117 odst. 4 zákona  
o obcích je předsedou kontrolního výboru vždy člen zastupitelstva.  
Pan Struška vyzval k předložení návrhů. Pan Beránek navrhl pana Petra Mifka. Jiný návrh 
podán nebyl, pan Mifek vyslovil souhlas se svojí kandidaturou.  
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako předsedu finančního výboru pana Petra Mifka,  
………………………………………………. 
Hlasování: 14/0/1 
 
7.5.Volba členů finančního výboru. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) zákona o obcích  
je zastupitelstvu vyhrazena volba členů finančního výboru.  
Pan Struška vyzval k předložení návrhů. Pan Beránek navrhl pana Tomáše Strušku a pan 
Macenauer navrhl pana Jiřího Zaťky. Pan Parma navrhl pana Pavla Šteffana. Jiný návrh podán 
nebyl, všichni tři kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako členy finančního výboru: 
-  pana Tomáše Strušku, ………………………………………. 
Hlasování: 14/0/1 
- pana Pavla Šteffana, …………………………………………. 
Hlasování: 12/0/3  
S ohledem na skutečnost, že došlo ke zvolení plného počtu členů Finančního výboru, nebylo  
o posledním navrženém kandidátovi dle abecedního pořadí hlasováno. 
 
7.6.Volba předsedy kontrolního výboru. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) zákona o obcích  
je zastupitelstvu vyhrazena volba předsedy finančního výboru. Dle §117 odst. 4 zákona  
o obcích je předsedou finančního výboru vždy člen zastupitelstva.  
Pan Struška vyzval k předložení návrhů. Pan Beránek navrhl pana Jana Parmu. Jiný návrh 
podán nebyl, Jan Parma vyslovil souhlas se svojí kandidaturou. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako předsedu kontrolního výboru pana Jana Parmu,  
…………………………………………………… 
Hlasování: 14/0/1 
 
7.7.Volba členů kontrolního výboru. Dle § 84 odst. 2 písmeno l) zákona o obcích  
je zastupitelstvu vyhrazena volba členů kontrolního výboru.  
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Pan Struška vyzval k předložení návrhů. Pan Macenauer navrhl pana Alana Faltýnka, pan Mifek 
navrhl pana Jiřího Zaťka. Pan Parma navrhl pana Petra Vaculína. Jiný návrh podán nebyl, 
všichni tři kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí jako členy kontrolního výboru: 
- pana Alana Faltýnka, …………………………………………….. 
Hlasování: 14/0/1 
- pana Petra Vaculína, …………………………………………….. 
Hlasování: 10/1/4 
S ohledem na skutečnost, že došlo ke zvolení plného počtu členů kontrolního výboru, nebylo  
o posledním navrženém kandidátovi dle abecedního pořadí hlasováno. 
 
8) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Dle § 84 odst.  
2 písmeno n) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce. Bližší podmínky, včetně maximální výše odměny, stanoví nařízení 
vlády číslo 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v 
platném znění (neuvolněný člen rady max. 7.223,- Kč, předseda komise nebo výboru 3.611,- 
Kč, člen komise nebo výboru 3.010,- Kč a člen zastupitelstva 1.805,- Kč).  
Starosta navrhl, aby ZO rozhodlo o tom, že v případě neúčasti dlouhodobě neuvolněného člena 
zastupitelstva na jednání ZO tomuto nenáleží měsíční odměna po dobu tří kalendářních měsíců 
po sobě jdoucích, a to počínaje měsícem, ve kterém se zastupitel nezúčastnil jednání 
zastupitelstva. 
P. Parma podal protinávrh, aby ZO rozhodlo o tom, že v případě dvou po sobě následujících 
neúčastí dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva na jednání ZO tomuto nenáleží měsíční 
odměna po dobu tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, a to počínaje měsícem, ve kterém 
se zastupitel nezúčastnil druhého jednání zastupitelstva. 
P. Struška následně podal další protinávrh, aby ZO rozhodlo o tom, že v případě dvou po sobě 
následujících neúčastí dlouhodobě neuvolněného člena zastupitelstva na jednání ZO tomuto 
nenáleží měsíční odměna po dobu tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, a to počínaje 
měsícem, ve kterém se zastupitel nezúčastnil druhého jednání zastupitelstva, pokud se z jednání 
písemně neomluví. 
P. Král podal poslední protinávrh, aby podmínka osobní účasti zastupitele na jednání ZO ve 
vztahu k nároku na odměnu byla z usnesení vypuštěna. 
Starosta obce upozornil, že ohledem na platný jednací řád ZO bude jednáno nejprve  
o posledním protinávrhu. Pokud by toto usnesení nebylo přijato, bude následně jednáno  
o protinávrhu p. Strušky, pokud by ani toto usnesení nebylo přijato eventuálně o návrhu  
p. Parmy a následně o návrhu p. starosty. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovuje výši měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva s platností od 01.11.2022 (včetně) takto:  
Člen rady obce  2 500,- Kč/měsíčně 
Předseda výboru nebo komise 2 000,- Kč/měsíčně 
Člen výboru nebo komise 1 500,- Kč/měsíčně 
Člen zastupitelstva obce   800,- Kč/měsíčně 

Zastupitelstvo obce stanovuje, že v případě souběhu několika funkcí náleží neuvolněným 
členům zastupitelstva jen jedna měsíční odměna, a to podle funkce, za kterou lze poskytnout 
nejvyšší odměnu.  
Zastupitelstvo obce stanoví, že fyzickým osobám, které nejsou členy ZO, bude za výkon předsedy 
a člena komise poskytováno peněžité plnění ve stejné výši a termínech jako předsedům a členům 
komisí, kteří jsou členy ZO. 
Hlasování: 13/2/0 
 
9) Cestovní náhrady.  
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Dle § 80 a 81 zákona o obcích členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce 
příspěvek na stravování a cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními 
předpisy platnými pro zaměstnance obce a v jejich mezích podle pravidel  
pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem 
obce. Členovi zastupitelstva lze poskytnout z peněžního fondu nebo z rozpočtu příspěvek na 
stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.  
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice stanovuje, že členu zastupitelstva obce náleží v souvislosti  
s výkonem jeho funkce příspěvek na stravování a cestovní náhrady ve výši a za podmínek 
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce. 
P. Parma vznesl dotaz, zda tyto příspěvky budou vypláceny pouze uvolněným členům 
zastupitelstva. Starosta odpověděl, že by příspěvek náležel i neuvolněným členům 
zastupitelstva. P. Struška vznesl dotaz, zda byl v minulém volebním období některému z 
neuvolněných zastupitelů vyplácen příspěvek na stravování a cestování. Starosta odpověděl, že 
nikoliv, protože žádný z neuvolněných zastupitelů nebyl vyslán na cestu, která by souvisela 
s výkonem jeho funkce.  
Hlasování: 15/0/0 
 
 

Pan starosta obce poděkoval všem přítomným a zasedání zastupitelstva ukončil v 19.20 hodin. 

 
 
Zápis vyhotovila dne 13.10.2022 Andrea Hrdličková 
 
 
 
 
Zapisovatel: Andrea Hrdličková, v.r.  
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Jirgala, v.r. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Jiří Macenauer, v.r. 
 
 
 
Místostarosta obce: Vladimír Kotolan, v.r. 
 
 
 
Starosta obce: Libor Beránek, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 


