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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jabkenice 

konaného dne 30. 10. 2018, od 17:00 hodin 
 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Jabkenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:10 hodin dosavadním starostou 
obce Zdeňkem Slavíkem, který řídil zasedání až do zvolení nového starosty. 

Na začátku zasedání předsedající vyzval členy zastupitelstva k podepsání prezenční listiny přítomných členů 
zastupitelstva (příloha č. 1). Konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon 
o obcích“). 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající vyzval zúčastněné k navržení dvou ověřovatelů zápisu a jednoho zapisovatele. Ing. Pavel Hesterini navrhl 
jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Věru Forejtovou a paní Evu Vorlíčkovou, a jako zapisovatele navrhl Ing. Pavla 
Hesterini.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu vyjádřit. Nikdo z přítomných se 
dále nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Věru Forejtovou a paní Evu Vorlíčkovou a 
zapisovatelem Ing. Pavla Hesterini. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 86/2018 

  



 
 
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, dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“). 

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 a jejich občanů a 
řídit se ústavou a zákony České republiky" a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
"slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Všichni členové zastupitelstva složili slib dle výše uvedeného postupu.  

Dále bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí.  

 

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 byly vzneseny následující návrhy na úpravu 
programu Ing. Pavlem Hesterini. 

 

1) Bod 3 navrhuji nazvat „Volba starosty a místostarosty“, neboť v tomto bodě se volí i místostarosta. Jedná se 
pouze o formální úpravu názvosloví. 

2) Bod 4 navrhuji nazvat „Zřízení výborů“, neboť se v tomto bodě zřizují výbory obecně. 
3) Dále dle pořadí v původně navrženém programu se v bodě 4 začíná bodem 4a „Určení počtu členů finančního 

a kontrolního výboru“ a chybí zde předcházející bod o zřízení těchto výborů. Dle (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, 
písm. I/ zákona o obcích) funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
předchozího zastupitelstva. Z toho důvodu je nutné nejdříve finanční a kontrolní výbor zřídit, než se přejde 
k volbě jeho členů a předsedů. Proto navrhuji zařazení do programu zřízení finančního výboru a zřízení 
kontrolního výboru, a to na pozice 4a a 4b. 

4) Navrhuji vyřazení bodu „Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru“, neboť se jedná o zbytečný bod. 
Toto rozhodnutí lze vnést do bodu o zřízení výboru. 

5) Navrhuji změnu názvu Kulturního výboru na Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity, neboť tento název lépe 
vystihuje budoucí pracovní náplň výboru. 

6) Navrhuji změnu názvu Výboru pro ekologii a životního prostředí na Výbor pro životní prostředí a veřejnou 
zeleň, neboť tento název lépe vystihuje budoucí pracovní náplň výboru. 

7) Navrhuji vyřazení bodu „Zřízení výboru pro obchod a volba předsedy“, neboť tento výbor považuji za 
nepotřebný. 

8) Bod 5 „Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (nařízení vlády č. 318/2017 
Sb.)“ navrhuji rozšířit na „Rozhodnutí o  odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) a fyzických osob působící ve funkci, kteří nejsou členy zastupitelstva“. 
Důvodem této změny je snaha zařadit do odměňovacího systému také fyzické osoby, které se značnou mírou 
podílí na funkci obce a přitom nejsou členy zastupitelstva. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit.  

 



 
 
Starosta Zdeněk Slavík vysvětlil, že název bodu č. 3 je podle zákona a, proto jeho název nelze změnit. Navrhovatel se 
rozhodl tuto změnu nepožadovat. 

Pavel Fidler nesouhlasil se změnou bodu č. 3 navrhnutého programu, neboť se podle jeho názoru jedná o zbytečnou 
finanční zátěž rozpočtu obce. Na základě rozsáhlé diskuse zastupitelstva bylo domluveno, že navrhovatel tuto změnu 
navrhovaného programu ustavujícího zasedání požadovat nebude, ale chce o tom dále diskutovat na dalších 
zasedáních.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje následující program ustavujícího zasedání po navržené úpravě: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 

2) Schválení programu 
 

3) Volba starosty 
 
• určení počtu místostarostů 
• určení způsobu volby starosty a místostarosty 
• volba starosty 
• volba místostarosty 

 

4) Zřízení výborů 
 
• zřízení Finančního výboru 
• volba členů Finančního výboru 
• volba předsedy Finančního výboru 
• zřízení Kontrolního výboru 
• volba členů Kontrolního výboru 
• volba předsedy Kontrolního výboru 
• zřízení Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity 
• volba členů Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity 
• volba předsedy Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity 
• zřízení Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň 
• volba předsedy Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň 
• volba členů Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň 

 
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.). 

 
6) Diskuse, závěr 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 87/2018 

 

 

  



 
 
Volba starosty a místostarosty – určení počtu místostarostů 

Předsedající vyzval zúčastněné k návrhu počtu místostarostů. Ing. Pavel Hesterini navrhl jednoho místostarostu a Mgr. 
Věra Forejtová také. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 88/2018 

 

Volba starosty a místostarosty - určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající se zeptal na názor zastupitelstva, které jednohlasně bylo pro veřejnou volbu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

 

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 89/2018 

 

Volba starosty a místostarosty – volba starosty 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude zvolen starosta. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v opačném 
pořadí, než v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování 
pokračováno. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Na pozici starosty byli navrhnuti kandidáti 
v tomto pořadí: 

1) David Forejtar (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
2) Mgr. Věra Forejtová (navrhl Pavel Fidler a Tomáš Holub) 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 



 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce starostky paní Mgr. Věru Forejtovou. 

  

Hlasování: Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 0 
 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce starosty pana Davida Forejtara. 

  

Hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 90/2018 

 

Po zvolení nového starosty převzal starosta David Forejtar vedení ustavujícího zasedání zastupitelstva (dále jako 
předsedající). Ihned vyzval předchozího starostu Zdeňka Slavíka k předání obce včetně všech náležitostí k tomu 
potřebných a požádal ho o sepsání záznamu o předání obce, který bude sloužit jako dokument, co vše a v jakém stavu 
bylo nově zvolenému starostovi předáno. Vyzval ho, aby tento záznam včetně všeho v něm uvedené bylo předáno do 
dvou dnů od této výzvy. Dohodli se, že k předání dojde ve čtvrtek 1. 11. 2018. 

 

Volba starosty a místostarosty – volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude 
hlasováno v opačném pořadí, než v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude 
v hlasování pokračováno. Na pozici místostarosty byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Ing. Pavel Hesterini (navrhl starosta David Forejtar) 
2) Mgr. Věra Forejtová (navrhl Pavel Fidler) 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce místostarostky paní Mgr. Věru Forejtovou. 

  

Hlasování: Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 0 
 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 



 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce místostarosty pana Ing. Pavla Hesterini. 

  

Hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 91/2018 

 

Zřízení výborů 

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 zákona o obcích, neboť dle § 55 
odst. 2 písm. d) zákona o volbách do zastupitelstev obcí funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo 
spolu se zánikem původního zastupitelstva. Další výbory zastupitelstvo volí § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. l) zákona 
o obcích na základě svého uvážení a to dle schváleného programu ustavujícího zasedání. Dále konstatoval, že při zřízení 
výboru zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být dle § 119 zákona o obcích lichý, přičemž finanční a 
kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, ale předsedou 
může být pouze člen zastupitelstva. Členy finančního a kontrolního výboru nemůže být starosta, místostarosta, účetní 
případně tajemník. Před volbou předsedy výboru se nejdříve volí jeho členové, a to vždy v pořadí, v jakém byli navrženi. 
Pokud nedojde k plnému obsazení výboru, tak další volení členů bude následovat nejbližší zasedání zastupitelstva. 

 

Zřízení Finančního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Finanční výbor, a to v počtu tří členů. Dále navrhl tento popis činnosti 
výboru: 

Finanční výbor jako kontrolní a iniciativní orgán zastupitelstva obce předkládá své návrhy a stanoviska zastupitelstvu 
obce a ze své činnosti mu odpovídá. Výbor plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a to i úkoly nekontrolní 
povahy. Finančnímu výboru přísluší provádění kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
z hlediska dodržování právních předpisů při hospodařením s majetkem obce, ale i z hlediska hospodárnosti a účelnosti 
jeho využívání.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice zřizuje tříčlenný finanční výbor s tímto popisem práce: 

Finanční výbor jako kontrolní a iniciativní orgán zastupitelstva obce předkládá své návrhy a stanoviska zastupitelstvu 
obce a ze své činnosti mu odpovídá. Výbor plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a to i úkoly nekontrolní 
povahy. Finančnímu výboru přísluší provádění kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
z hlediska dodržování právních předpisů při hospodařením s majetkem obce, ale i z hlediska hospodárnosti a účelnosti 
jeho využívání.  

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 92/2018 



 
 
Volba členů Finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na členství ve Finančním výboru. Na pozici člena 
Finančního výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

 

1) Mgr. Věra Forejtová (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
2) Eva Vorlíčková (navrhl starosta David Forejtar) 
3) Neobsazeno 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Finančního výboru paní Mgr. Věru Forejtovou a paní Evu 
Vorlíčkovou. 

  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 93/2018 

 

Volba předsedy Finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na předsednictví ve Finančním výboru. Na pozici 
předsedy Finančního výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Mgr. Věra Forejtová (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce předsedy Finančního výboru paní Mgr. Věru Forejtovou. 

  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 94/2018 

 

  



 
 
Zřízení Kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Kontrolní výbor, a to v počtu tří členů. Dále navrhl tento popis činnosti 
výboru: 

Kontrolní výbor na základě zjištěných skutečností předkládá zastupitelstvu obce návrhy, náměty a stanoviska 
k odstranění nedostatků, především v oblasti účelnosti vynakládání finančních prostředků, ochrany zájmů a plnění 
povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a řídicích aktů s důrazem na prevenci. Činnost výboru 
je zaměřena na vnitřní chod, činnost a hospodaření všech výborů a komisí obce Jabkenice, na kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva obce a na šetření stížností, oznámení občanů, fyzických i právnických osob. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice zřizuje tříčlenný kontrolní výbor s tímto popisem práce: 

Kontrolní výbor na základě zjištěných skutečností předkládá zastupitelstvu obce návrhy, náměty a stanoviska 
k odstranění nedostatků, především v oblasti účelnosti vynakládání finančních prostředků, ochrany zájmů a plnění 
povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a řídicích aktů s důrazem na prevenci. Činnost výboru 
je zaměřena na vnitřní chod, činnost a hospodaření všech výborů a komisí obce Jabkenice, na kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva obce a na šetření stížností, oznámení občanů, fyzických i právnických osob. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 95/2018 

 

Volba členů Kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na členství  v Kontrolním výboru. Na pozici člena 
Kontrolního výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Pavel Fidler (navrhla Mgr. Věra Forejtová) 
2) Radek Beneš (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
3) Neobsazeno 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Pavla Fidlera a pana Radka Beneše. 

  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 96/2018 



 
 
Volba předsedy Kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na předsednictví  v Kontrolním výboru. Na pozici 
předsedy Kontrolního výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Pavel Fidler (navrhla Mgr. Věra Forejtová) 
2) Radek Beneš (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce předsedy Kontrolního výboru pana Pavla Fidlera. 

  

Hlasování: Pro: 3 Proti: 4 Zdrželi se: 0 
 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce předsedy Kontrolního výboru pana Radka Beneše. 

  

Hlasování: Pro: 4 Proti: 3 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 97/2018 

 

Zřízení Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity, a to v počtu tří členů. Dále 
navrhl tento popis činnosti výboru: 

Iniciuje, pořádá a podporuje kulturní, sportovní a propagační akce a zabývá se využitím volného času občanů obce 
všech věkových kategorií. Předkládá návrhy na finanční příspěvky z rozpočtu obce na kulturu, spolky, sport, 
tělovýchovu a volnočasové aktivity. Spolupracuje s kronikářem obce, obecními spolky, státními i nestátními 
organizacemi a současně se zabývá jejich činností. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

Mgr. Věra Forejtová navrhla zřídit pětičlenný Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity z důvodu velké pracovní 
vytíženosti tohoto výboru. 

Pavel Fidler navrhl tříčlenný Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity. 

Ing. Pavel Hesterini navrhl tříčlenný Výbor pro kulturu a volnočasové a aktivity a v případě potřeby se výbor rozšíří 
později. 

 



 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice zřizuje pětičlenný Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity s tímto popisem práce: 

Iniciuje, pořádá a podporuje kulturní, sportovní a propagační akce a zabývá se využitím volného času občanů obce 
všech věkových kategorií. Předkládá návrhy na finanční příspěvky z rozpočtu obce na kulturu, spolky, sport, 
tělovýchovu a volnočasové aktivity. Spolupracuje s kronikářem obce, obecními spolky, státními i nestátními 
organizacemi a současně se zabývá jejich činností. 

  

Hlasování: Pro: 2 Proti: 2 Zdrželi se: 3 
 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice zřizuje tříčlenný Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity s tímto popisem práce: 

Iniciuje, pořádá a podporuje kulturní, sportovní a propagační akce a zabývá se využitím volného času občanů obce 
všech věkových kategorií. Předkládá návrhy na finanční příspěvky z rozpočtu obce na kulturu, spolky, sport, 
tělovýchovu a volnočasové aktivity. Spolupracuje s kronikářem obce, obecními spolky, státními i nestátními 
organizacemi a současně se zabývá jejich činností. 

  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 98/2018 

 

Volba členů Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na členství ve Výboru pro kulturu a volnočasové 
aktivity. Na pozici člena výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Eva Vorlíčková (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
2) Marie Rychtrová (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
3) Mgr. Věra Forejtová (navrhla Eva Vorlíčková) 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity paní Evu Vorlíčkovou. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 99/2018 



 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity paní Marii Rychtrovou. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 100/2018 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity paní Mgr. Věru 
Forejtovou. 

  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 101/2018 

 

Volba předsedy Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na předsednictví ve Výboru pro kulturu a volnočasové 
aktivity. Na pozici předsedy výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Eva Vorlíčková (navrhl Ing. Pavel Hesterini) 
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce předsedy ve Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity paní Evu 
Vorlíčkovou. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 102/2018 

 

Zřízení Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo Výbor pro životní prostředí a veřejnou zeleň, a to v počtu tří členů. Dále 
navrhl tento popis činnosti výboru: 

Vyjadřuje se k problematice tvorby a ochrany životního prostředí v obci a předkládá návrhy na finanční příspěvky 
určených do této oblasti. Aktivně se zabývá odpadovým hospodářstvím, vodním hospodářstvím, obecní zelení a 
čistotou obce. Činnost výboru se zaměřuje na celkové prostředí a ovzduší obce. 



 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice zřizuje tříčlenný Výbor pro životní prostředí a veřejnou zeleň s tímto popisem práce: 

Vyjadřuje se k problematice tvorby a ochrany životního prostředí v obci a předkládá návrhy na finanční příspěvky 
určených do této oblasti. Aktivně se zabývá odpadovým hospodářstvím, vodním hospodářstvím, obecní zelení a 
úklidem a čistotou obce. Činnost výboru se zaměřuje na celkové prostředí a ovzduší obce. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 103/2018 

 

Volba členů Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na členství ve Výboru pro životní prostředí a 
veřejnou zeleň. Na pozici člena výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Tomáš Holub (navrhla Mgr. Věra Forejtová a Ing. Pavel Hesterini) 
2) Josef Křováček (navrhla Mgr. Věra Forejtová a Ing. Pavel Hesterini) 
3) Neobsazeno 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň pana Tomáše Holuba 
a pana Josefa Křováčka. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 104/2018 

 

Volba předsedy Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na kandidáty na předsednictví ve Výboru pro životní prostředí 
a veřejnou zeleň. Na pozici předsedy výboru byli navrhnuti kandidáti v tomto pořadí: 

1) Tomáš Holub 
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 



 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce předsedy ve Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň pana Tomáše 
Holuba. 

  

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení nebylo/bylo schváleno s pořadovým číslem 105/2018 

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle nařízení vlády č. 
318/2017 Sb.) 

Předsedající navrhl, aby členům zastupitelstva byla stanovena odměna  v souladu  s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a jejich funkcí, kterou je možné vzájemně 
kumulovat. Odměna bude vyplácena měsíčně a je na ní nárok ode dne schválení zastupitelstvem. 

Dále upozornil, že dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. nelze odměnu člena zastupitelstva kumulovat s jinou odměnou 
ve vyšší obsazené funkci. Funkce předsedy výboru, komise rady a člena výboru, komise rady kumulovat lze. 

Předsedající konstatoval, že odměny za výkon jednotlivých funkcí mají být motivačního charakteru, aby se ode všech 
mohlo očekávat maximální pracovní nasazení ve prospěch obce a občanů. Z toho důvodu navrhl výše odměn dle 
následující tabulky. 

Předsedající také informoval, že každý má možnost se navrhnuté odměny vzdát, a to ve prospěch obce a může tak 
učinit dle svého uvážení. 

V prvním návrhu byly navrženy výše odměn členům zastupitelstva dle přílohy č. 3. 

Následovala argumentační diskuse členů zastupitelstva o navržené výši odměn. Pavel Fidler se vyjádřil, že je to 
zbytečná finanční zátěž obce a zopakoval, že nesouhlasí s vyplácením finančních odměn osob mimo zastupitelstvo. 
Starosta David Forejtar odpověděl, že odměňování fyzických osob mimo zastupitelstvo bylo z jednání na základě 
žádosti Pavla Fidlera vyřazeno. 

Mgr. Věra Forejtová a Pavel Fidler navrhli systém odměňování včetně jejich výše schválený předchozím 
zastupitelstvem na veřejném zasedání zastupitelstva ve dne 10. 11. 2017, usnesení 102/2017, který je součástí přílohy 
č. 4 tohoto zápisu.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům se k návrhu dále vyjádřit. Nikdo z přítomných 
se nevyjádřil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výši odměn členů zastupitelstva a jejich funkcí v rámci Nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., dle prvního návrhu, viz příloha č. 3. 

  

Hlasování: Pro: 2 Proti: 3 Zdrželi se: 2 
 

Návrh usnesení nebyl schválen. 



 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výši odměn členů zastupitelstva a jejich funkcí v rámci Nařízení vlády 
č.318/2017 Sb., dle druhého návrhu, viz příloha č. 4. 

  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení bylo schváleno s pořadovým číslem 106/2018 

 

Diskuse 

 

1) Starosta informoval Zastupitelstvo o záměru zřídit Komisi pro rozvoj obce. 
 

2) Zastupitelstvo na základě diskuse žádá Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity, aby kontaktoval jednotlivé 
spolky obce se záměrem ustavení jednání se starostou obce o finančních příspěvcích pro rok 2019 a jejich 
programu. 
 

3) Bylo dohodnuto, že zasedání zastupitelstva bude svoláváno na středy od 18:00 hodin. 
 
4) Zastupitelstvo se dohodlo na termínu dalšího zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2018. 
 
5) Předsedové výborů byli vyzváni k doplnění svých výborů o zbývající členy v co nejkratším možném termínu. 

 

 

Zasedání ukončeno dne 30. 10. 2018 v 18:20 hodin. 

Zapsal dne 30. 10. 2018 Ing. Pavel Hesterini. 

 

 

 

 David Forejtar 
Starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Věra Forejtová 
Ověřovatelka zápisu 

Eva Vorlíčková 
Ověřovatelka zápisu 

 







Příloha č.3 k zápisu z ustavujícho zasedání zastupitelstva ze dne 30.10.2018 
 

Návrh odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a fyzických osob 
působící ve funkci, kteří nejsou členy zastupitelstva  

30.10.2018 
 
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva řídící se Nařízením vlády č.318/2017 a odměny fyzických 
osob vykonávající funkci, kteří nejsou členy zastupitelstva, mají být motivačního charakteru a pobízet k efektivní 
práci s plným nasazením. Pokud lidé dostanou odpovídající odměnu za svou činnost, lze od nich očekávat kvalitní 
práce s velkým přínosem pro obec a její občany. Proto sdružení Nové Jabkenice navrhuje tyto odměny pro volební 
období 2018-2014. 
 
Neuvolnění členové zastupitelstva: 
 

Funkce 

Procentuální výše udělené 
odměny vzhledem k maximální 
možné výši dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb. 

Výše měsíční odměny 
v Kč 

Starosta 90% 22134 
Místostarosta 90% 19921 

Předseda výborů zastupitelstva, komise starosty 100% 2459 
Člen výboru zastupitelstva, komise starosty 80% 1639 

Členové zastupitelstva 30% 369 
 
Fyzické osoby, kteří nejsou členové zastupitelstva: 
 
Odměna ve výši 70% z výše odměny, kdyby fyzická osoba členem zastupitelstva byla. 
 

Funkce 
Procentuální výše udělené 

odměny vzhledem k odměně 
člena zastupitelstva 

Výše měsíční odměny 
v Kč 

Předseda výborů zastupitelstva, komise starosty 70% 1720 
Člen výboru zastupitelstva, komise starosty 70% 1148 

 
 

 
 
Dne: 30.10.2018 
Navrhuje: Ing. Pavel Hesterini 



Příloha č. 4 k zápisu z ustavujícho zasedání zastupitelstva ze dne 30.10.2018 
 

Druhý návrh odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
30.10.2018 

 

Zastupitelstvo obce Jabkenice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 
v následujících částkách: 

 

Starosta:      20.880 Kč 

Místostarosta      13.569 Kč 

Předseda výboru zastupitelstva:   2459 Kč 

Předseda komise rady, zvláštního orgánu 0 Kč 

Člen výboru zastupitelstva:    0 Kč 

 Člen komise rady, zvláštního orgánu  0 Kč 

Člen zastupitelstva     1.095 Kč 

 

 

Odměny budou poskytovány od 30.11.2018 a nelze je kumulovat. V případe nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce. 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje paušální náhradu na ztrátě na výdělku pro podnikatele a OSVČ, kteří jsou 
neuvolněnými zastupiteli obce ve výši 500 Kč za hodinu, nejvýše však 10.000 Kč za měsíc. Tato paušální 
náhrada je poskytována od 30. 11. 2018. 

Součástí této přílohy je i příloha k usnesení ZO Jabkenice č. 102/2017 ze dne 10.11.2017 

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesterini 
Místostarosta 

 David Forejtar 
Starosta 
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