
 
 

Přijatá usnesení na Zasedání zastupitelstva 
konaného dne 19. 10. 2022 

Příloha zápisu ze zasedání 

 

Usnesení č. 108/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice určuje zapisovatele pana Pavla Hesterini a ověřovatele zápisu pana Radka Beneše a  
pana Tomáše Holuba. 

Usnesení č. 109/2022 

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

 

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Schválení jednacího řádu 
4) Volba starosty a místostarosty 

 určení funkce starosty a místostarosty 
 určení počtu místostarostů 
 určení způsobu volby starosty a místostarosty 
 volba starosty 
 volba místostarosty 

5) Zřízení výborů, jejich členů a předsedů 
 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 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 
7) Pravomoc starosty na schválení rozpočtového opatření 
8) Uzavírání dohod o provedení práce se členy zastupitelstva 
9) Určený zastupitel pro nové volební období – pořízení změny č.1 územního plánu 

Usnesení č. 110/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Jabkenice ze dne 14. 11. 2018.  



 
 
Usnesení č. 111/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné. 

Usnesení č. 112/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schválilo ustanovení jednoho místostarosty. 

Usnesení č. 113/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

Usnesení č. 114/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce starosty pana Davida Forejtara. 

Usnesení č. 115/2022 

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

Usnesení č. 116/2022 

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.  

Usnesení č. 117/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Finančního výboru pana Jiřího Šopíka, Tomáše Holuba a paní Věru 
Hodboďovou. 

Usnesení č. 118/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce předsedy Finančního výboru pana Jiřího Šopíka. 

Usnesení č. 119/2022 

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. 

Usnesení č. 120/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Radka Beneše, Josefa Firického a paní 
Hanu Černíkovou. 



 
 
Usnesení č. 121/2022 

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

Usnesení č. 122/2022 

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. 

Usnesení č. 123/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice volí do funkce člena Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity paní Hanu Černíkovou, 
paní Milenu Hlaváčkovou, pana Pavla Hesterini, pana Lukáše Havláta a paní Marianu Šopíkovou. 

Usnesení č. 124/2022 

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

Usnesení č. 125/2022 

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. 

Usnesení č. 126/2022 

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

Usnesení č. 127/2022 

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

Usnesení č. 128/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje výši odměn členů zastupitelstva a jejich funkcí v rámci Nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., dle přílohy k tomuto usnesení. 

Usnesení č. 129/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje limit pravomoci starosty na schválení rozpočtového opatření v příjmech v 
neomezené výši na všech paragrafech a ve výdajích ve výši 400. 000 Kč na všech paragrafech. 

 



 
 
Usnesení č. 130/2022 

Zastupitelstvo obce Jabkenice schvaluje možnost dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se členy 
zastupitelstva obce, ať už se jedná o dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Usnesení č. 131/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění určeného člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při projednávání a pořizování 
Změny č. 1 územního plánu obce Jabkenice, a to pana Ing. Pavla Hesterini. 

 

 

 

 

 

 

             David Forejtar 

        starosta 

 

  



 
 
Příloha k usnesení Zastupitelstva obce Jabkenice č. 128/2022 ze dne 19. 10. 2022 

 

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

 

 Starosta:  28946  Kč 
 Místostarosta:  26051  Kč 
 Předseda výboru: 2894  Kč 
 Člen výboru:  2412  Kč  
 Člen zastupitelstva: 0  Kč 

 

Členům výborů z lidu odměna nenáleží. 

Odměny za výkon funkcí nelze kumulovat. Pouze pokud člen zastupitelstva vykonává funkci předsedy výboru a člena 
jiného výboru, náleží mu navíc odměna 500 Kč měsíčně.  

Odměna bude poskytována následující den ode dne schválení usnesení zastupitelstvem obce. V případě nástupu 
náhradníka na uvolněný 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 výdělku pro podnikatele a OSVČ, kteří jsou neuvolněnými 
členy zastupitelstva obce, ve výši 500 Kč za hodinu, nejvýše však 10.000 Kč za měsíc. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesterini         David Forejtar 

místostarosta          starosta 

 

 

OVĚŘOVATELÉ 

 

Jiří Šopík         Radek Beneš 


