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Zápis 2022/5 z ustavujícího zasedání  
Zastupitelstva obce Sádek 

konané dne: 19.10.2022 od 19:00 

 

 

Přítomni:  Karel Brůček, Jan Stejskal, Radomil Knápek Jaroslav Kocna, Petr Prokeš, Lenka Poloncová, 
Tereza Kiliánová 

Omluven: - 

 

Zahájení a určení zapisovatele a ověřovatelé zápisu. 
 Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 
na neplatnost voleb.  

Současný starosta pan Karel Brůček (dále jen předsedající) provedl zahájení schůze, určil zapisovatele a 
ověřovatele zápisu. 
 

 Určení zapisovatele:  Lenka Mikešová 

 Určení ověřovatele zápisu: Radomil Knápek, Jaroslav Kocna 

 

 

Složení slibu zastupitele. 
 Předsedající vyzval zastupitele ke složení slibu. Předsedající upozornil zastupitele, že v případě 
odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou, zanikne zastupiteli jeho mandát. 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 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

 

 Jmenovitě vyzval zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 
archu. (příloha č.2). Nikdo ze zastupitelů složení slibu neodmítl, ani nesložil slib s výhradou. 
 

Dále předsedající přečetl navržený program schůze a požádal zastupitele o hlasování 
 

 

Program zasedání: 
1. Volba starosty 

2. Volba místostarosty 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

4. Složení finančního výboru 

5. Složení kontrolního výboru 

6. Zřízení kulturně sociálního výboru 

7. Složení kulturně sociálního výboru 

8. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

9. Uzavírání pracovně právního poměru se zastupiteli 
10. Poskytnutí věcného daru 

 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelé schvalují navržený program zasedání. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0   
Usnesení č.1 bylo schváleno. 
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I. Volba starosty 

 Předsedající předal slovo zastupiteli, panu Radomilu Knápkovi. Pan Radomil Knápek navrhl do funkce 
neuvolněného starosty zastupitele pana Karla Brůčka. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé volí do funkce neuvolněného starosty zastupitele Karla Brůčka. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0   
Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

 

II. Volba místostarosty 

 Starosta navrhl do funkce neuvolněného místostarosty pana Jana Stejskala 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelé volí do funkce neuvolněného místostarosty zastupitele Jana Stejskala 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 Usnesení č.3 bylo schváleno 

 

 

III. Zřízení finančního a kontrolního výboru. 
 Starosta informoval přítomné o zákonné povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Navrhl, aby oba 
výbory byly tříčlenné. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé zřizují finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 

 Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

 

IV. Složení finančního výboru. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé volí předsedou finančního výboru zastupitele Petra Prokeše. Dalšími členy 
finančního výboru volí zastupitelku Terezu Kiliánovou a  

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 
 

 

V. Složení kontrolního výboru. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelé volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Radomila Knápka. Dalšími 
členy kontrolního výboru volí zastupitele Jaroslava Kocnu a  

 

 Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0  
 Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

 

VI. Zřízení kulturně sociálního výboru 

 Starosta navrhl zřídit, kromě povinně zřizovaných výborů také kulturně sociální výbor. Jeho činnost 
se v minulém volebním období velmi osvědčila – spolupráce s dobrovolnými hasiči při pořádání akcí pro děti 
a občany, vítaní občánků a další činnosti 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé zřizují Kulturně sociální výbor. Výbor bude mít pět členů. 
 

 Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 Usnesení č.7 bylo schváleno 
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VII. Složení kulturně sociálního výboru 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelé volí předsedkyní kulturně sociálního výboru zastupitelku Lenku Poloncovou. 
Dalšími členy kulturně sociálního výboru volí  

. 
 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 Usnesení č.8 bylo schváleno 

 

 

VIII. Odměna za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 

 Předsedající informoval o výši odměn zastupitelů. Zmínil, že odměny jsou ve výši cca 75% celkové 
výše, kterou umožňuje nařízení vlády 318/2017 Sb. v aktuálním znění. Odměna starosty je tvořena minimální 
zákonnou částkou ve výši 12 888,- a částky 6 412,- (cca 50% možné částky) 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé stanovují s účinností od 20.10.2022 následující výši odměn za výkon funkce: 
 Starosta  19 300,- Kč 

 Místostarosta 17 400,- Kč 

 Předseda výboru 1 900,- Kč 

 Člen výboru 1 600,- Kč 

  Odměny se nesčítají a je poskytována nejvyšší možná odměna. 
 

 Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdržel se 0 

 Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

IX. Zaměstnávání zastupitelů 

 Podle §84, odst.2 písm. p) zákona 128/2000 Sb. o obcích, vyžadován souhlas zastupitelů v případě 
vzniku pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. Tento souhlas není vyžadován v 
případě vzniku smluvního vztahu mezi podnikajícím zastupitelem a obcí. Protože na malé obci zastupitelé 
obecně vykonávají pro obec různé činnosti, navrhuje starosta vydat souhlas s uzavíráním pracovně právního 
vztahu mezi obcí a zastupiteli. Starosta dále informoval občany, že podle zákona o střetu zájmů je povinen 
zastupitel před hlasováním uvést, že by hlasováním mohl získat výhodu pro něj nebo osobu blízkou, nikdo 
však nemá právo jej v hlasování jakkoli omezit. Na základě poskytnutých informací je zřejmé, že každý 
jednotlivý zastupitel za svou práci také dostane odměnu. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé souhlasí s uzavíráním pracovně právního vztahu mezi obcí a každým 
jednotlivým zastupitelem. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

 

X. Poskytnutí věcného daru 

 Starosta navrhuje poskytnutí  za dlouhodobou péči o obec nad rámec 
povinností zastupitele a k jeho osobnímu výročí. 
 

Návrh usnesení:  Zastupitelé schvalují poskytnutí věcného daru v hodnotě 10 480,- Kč  
Zastupitelé si tímto usnesením nevyhrazují pravomoc schválit dar do výše 20 000,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:20 hodin 
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Seznam přijatých usnesení na zasedání dne 19.10.2022: 
1. Zastupitelé schvalují navržený program zasedání. 
2. Zastupitelé volí do funkce neuvolněného starosty zastupitele Karla Brůčka. 
3. Zastupitelé volí do funkce neuvolněného místostarosty zastupitele Jana Stejskala. 

4. Zastupitelé zřizují finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
5. Zastupitelé volí předsedou finančního výboru zastupitele Petra Prokeše. Dalšími členy finančního 

výboru volí zastupitelku Terezu Kiliánovou a . 

6. Zastupitelé volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Radomila Knápka. Dalšími členy 
kontrolního výboru volí zastupitele Jaroslava Kocnu a  

7. Zastupitelé zřizují Kulturně sociální výbor. Výbor bude mít pět členů. 
8. Zastupitelé volí předsedkyní kulturně sociálního výboru zastupitelku Lenku Poloncovou. Dalšími 

členy kulturně sociálního výboru volí  
 

9. Zastupitelé stanovují s účinností od 20.10.2022 následující výši odměn za výkon funkce: 
 Starosta  19 300,- Kč 

 Místostarosta 17 400,- Kč 

 Předseda výboru 1 900,- Kč 

 Člen výboru 1 600,- Kč 

Odměny se nesčítají a je poskytována nejvyšší možná odměna. 
10. Zastupitelé souhlasí s uzavíráním pracovně právního vztahu mezi obcí a každým jednotlivým 

zastupitelem. 

11. Zastupitelé schvalují poskytnutí věcného daru v hodnotě 10 480,- Kč  
Zastupitelé si tímto usnesením nevyhrazují pravomoc schválit dar do výše 20 000,- Kč. 

 

 

Informace, o kterých se nehlasovalo, berou zastupitelé na vědomí. 
 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Složení slibu zastupitelů 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.10.2022 

 

 

Zapisovatel:  ……………………………………………… 

 

 

Ověřovatelé:  ………………………………………………    ………………………………………………  

 

 

 


