
Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá 
ze dne 21.10.2022 v budově školy ve Veselé od 19.00 hod. 

 
Přítomni: Š. Varečka, V. Vávrová, F. Hanyš, Š. Formanová, Z. Fučík, M. Vošvrda, A. Fučík 
 
Omluveni: Hosté: viz. příloha - Prezenční listina 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Veselá (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin 
dosavadním starostou obce Štefanem Varečkou (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), ve znění pozdějších předpisů, 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 Veselá zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.10.2022 do 
21.10.2022. 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). 
 
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 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 č. 2)  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Šárku Formanovou a Michala Vošvrdu a zapisovatelem 
Vladimíru Vávrovou.  
ZO určuje ověřovateli zápisu Šárku Formanovou a Michala Vošvrdu a zapisovatelem Vladimíru 
Vávrovou 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
2) Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
Zastupitelstvo obce Veselá schvaluje následující program ustavujícího zasedání:  
I) Volba starosty a místostarosty  



 určení počtu místostarostů 

 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ 
zákona o obcích) 

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 volba členů finančního výboru 

 volba členů kontrolního výboru 
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o 
obcích)  
IV) Diskuse 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
3) Volba starosty a místostarosty 
Určení počtu místostarostů:  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, 
proto bylo hlasováno.  
ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.                                      
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby žádná funkce 
členů zastupitelstva obce nebyla vykovávána jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a 
místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.                                                          
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
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 navrhl veřejný 
způsob volby starosty a místostarosty. 
ZO schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím. 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Zastupitel p. František 
Hanyš navrhl zvolit do funkce starosty Štefana Varečku. Jiný návrh nebyl podán. 
ZO volí starostou Štefana Varečku.                            
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Štefan Varečka 
 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Zároveň navrhl zvolit 
do funkce místostarosty Vladimíru Vávrovou. Jiný návrh nebyl podán.  
ZO volí místostarostou Vladimíru Vávrovou.          
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Vladimíra Vávrová 



 
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
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.  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude 
mít tři členy.  
ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Volba předsedy finančního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 
Zároveň navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Šárku Formanovou.  
ZO volí předsedou finančního výboru Šárku Formanovou.  
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Šárka Formanová 
 
Volba předsedy kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Zároveň navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Aleše Fučíka.  
ZO volí předsedou kontrolního výboru Aleše Fučíka. 
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: ALeš Fučík 
 
Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního 
výboru. Zároveň navrhl zvolit členy finančního výboru Františka Hanyše a Zdeňka Fučíka a členy 
kontrolního výboru Františka Hanyše a Michala Vošvrdu. 
ZO volí členy finančního výboru Františka Hanyše a Zdeňka Fučíka. 
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: František Hanyš a Zdeněk Fučík 
 
ZO volí členy kontrolního výboru Františka Hanyše a Michala Vošvrdu.  
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: František Hanyš a Michal Vošvrda 
 
Zřízení Kulturně sociální komise:  
předsedkyně Vladimíra Vávrová  
členové: Šárka Formanová, Marcela Varečková, Irena Zajícová, Eva Vošvrdová, Jaroslava Plecháčová atd. 
ZO volí předsedkyní kulturně sociální komise Vladimiru Vávrovou a členkami Šárku Formanovou, 
Marcelu Varečkovou, Irenu Zajícovou, Evu Vošvrdovou, Jaroslavu Plecháčovou, atd. 
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Vladimíra Vávrová 
 
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v 
platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši:  
starosta  18.000,- Kč  
místostarosta  15.000,- Kč  
předseda výboru  1.800,- Kč  
člen výboru a zastupitel 1.400,- Kč 



ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon 
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:  
starosta  18.000,- Kč  
místostarosta  15.000,- Kč  
předseda výboru  1.800,- Kč  
člen výboru a zastupitel 1.400,- Kč 
ZO v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 21.10.2022. 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
6) Diskuse  
…………………  – plánuje se nějaké opatření – šetření energií? 
starosta – již byla zkrácena doba svícení veřejného osvětlení. 
 
……………….. – po vesnici chodila paní s anketou, zda by byl využit ve vesnici obchod. Existuje 
samoobslužný obchod. 
místostarostka – existují samoobslužné obchody, ale musel by je někdo zásobit a na to se nikdo nehlásí. 
 
……………… – prostor u krámu je stále nedosekaný a nesrovnaný. 
starosta – bude srovnáno a připraveno pro sekání technikou, jak bylo slibováno. 
 
 
Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina  
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce  
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  
 
 
Zápis vyhotoven dne: 26.10.2022  
Zapisovatel: Vladimíra Vávrová  
 
 
ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
  .....................................................   ........................................................  
 Šárka Formanová Michal Vošvrda 
 
 
 
  .....................................................   ........................................................  
 Vladimíra Vávrová  Štefan Varečka 
 místostarostka obce  starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno: 26.10.2022 
Sejmuto:  11.11.2022 


