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ZÁPIS 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velké Svatoňovice 

ze dne 24. října 2022 
 

Místo konání:  kulturní sál Restaurace K-Klub, Velké Svatoňovice č.p. 110 
Termín konání: 24. 10. 2022 od 18:00 hod 
 
Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): 

Jiří Bolehovský, Ing. Libor Kneifel, Bc. Jakub Kubját, Viktor Marek, Jaroslav Prouza, 
Tomáš Prouza, Petr Šafář, Miroslav Umlauf, Věra Wernerová 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Svatoňovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:04 hodin dosavadním starostou obce panem Viktorem Markem (dále jako 
„předsedající“).  
 
Předsedající všechny přítomné občany pozdravil, přivítal a poděkoval za účast na ustavujícím  
zastupitelstvu a zároveň představil nově zvolené zastupitele. 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. října v 16:00 hod, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 
1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Velké Svatoňovice zveřejněna 
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.10.2022 do 24.10.2022. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Následně předsedající slib 
přečetl, tak jak je stanoven zákonem a požádal jednotlivé zastupitele, aby složili slib 
pronesením slova „slibuji“ a podepsali se na přiloženém podpisovém archu.  
 
Text slibu:  
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Velké Svatoňovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“  
 
Složení slibu proběhlo řádně všemi zastupiteli vyslovením slova „slibuji“ a svůj slib potvrdili 
podpisem na podpisovém archu, který je přílohou č. 2 k tomuto zápisu.  
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Po složení slibu všemi zastupiteli vznesl Bc. Jakub Kubját (člen zastupitelstva) návrh na změnu 
programu, a to přidání zřízení osadního výboru pro část obce Markoušovice, k bodu programu 
č. 4. Přítomní zastupitelé se změnou v programu jednohlasně souhlasili a následně byl tento 
změněný program odhlasován. 
 
Program po navržené změně:  
 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 

odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 
 

4) Zřízení finančního, kontrolního, kulturního a osadního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního a kulturního výboru 
b) zřízení osadního výboru pro část obce Markoušovice 
c) volba předsedy finančního výboru 
d) volba předsedy kontrolního výboru 
e) volba předsedy kulturního výboru 
f) volba členů finančního výboru 
g) volba členů kontrolního výboru 
h) volba členů kulturního výboru 

5) Volba člena školské rady 
 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 
odst. 2 zákona o obcích)  

7) Diskuse 
 

 
 
 
 

 
 

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

USNESENÍ č. 1 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. u r č u j e 

ověřovateli zápisu pana Ing. Libora Kneifela a pana Jaroslava Prouzu a 

zapisovatelkou paní Janu Šrámkovou. 
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2) Schválení programu 

USNESENÍ č. 2 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

program ustavujícího zasedání po navržené z 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 

USNESENÍ č. 3 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

volbu dvou místostarostů. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 

1 písm. a/ zákona o obcích) 

USNESENÍ č. 4 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, pro výkon funkce 
1. místostarosty bude člen zastupitelstva také dlouhodobě uvolněn a pro výkon 2. 
místostarosty nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
Hlasování:  pro:  6  proti:  1 zdržuje se:  2  SCHVÁLENO 

 
 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

USNESENÍ č. 5 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

pro volbu starosty a místostarosty způsob veřejného hlasování navržený 

předsedajícím. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

d) volba starosty 

USNESENÍ č. 6 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
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I. v o l í 

starostou obce Velké Svatoňovice pana Viktora Marka. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

e) volba místostarosty 

USNESENÍ č. 7 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í  

prvním místostarostou obce pana Ing. Libora Kneifela. 

Hlasování:  pro:  7  proti:  0 zdržuje se:  2  SCHVÁLENO 

 

USNESENÍ č. 8 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

druhým místostarostou obce pana Jiřího Bolehovského.  

Hlasování:  pro:  8  proti:  0 zdržuje se:  1  SCHVÁLENO 

 

 

4) Zřízení finančního, kontrolního, kulturního a osadního výboru 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru 

USNESENÍ č. 9 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. z ř i z u j e 

finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Výbory budou tříčlenné. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

b) zřízení osadního výboru pro část obce Markoušovice 

USNESENÍ č. 9/A 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
II. z ř i z u j e 

osadní výbor pro část obce Markoušovice. Výbor bude pětičlenný. 

Hlasování:  pro:  3  proti:  5 zdržuje se:  1  NESCHVÁLENO 

 

 

c) volba předsedy finančního výboru 

Po přečtení usnesení č. 10 navrhla členka zastupitelstva paní Věra Wernerová na pozici 
předsedy finančního výboru pana Bc. Jakuba Kubjáta. Předsedajícím bylo následně navrženo, 
že v případě nezvolení pana Miroslava Umlaufa dojde ke hlasování o zvolení pana Bc. Jakuba 
Kubjáta.  
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USNESENÍ č. 10 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

předsedou finančního výboru pana Miroslava Umlaufa. 

Hlasování:  pro:  6  proti:  3 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

d) volba předsedy kontrolního výboru 

Po přečtení usnesení č. 11 navrhl člen zastupitelstva pan Bc. Jakub Kubját na pozici předsedy 
kontrolního výboru paní Věru Wernerovou. Předsedajícím bylo následně navrženo, že 
v případě nezvolení pana Tomáše Prouzy dojde ke hlasování o zvolení paní Věry Wernerové.  
 
USNESENÍ č. 11 

Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Prouzu. 

Hlasování:  pro:  5  proti:  3 zdržuje se:  1  SCHVÁLENO 

 

 

e) volba předsedy kulturního výboru 

USNESENÍ č. 12 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

předsedou kulturního výboru pana Jaroslava Prouzu. 

Hlasování:  pro:  8  proti:  0 zdržuje se:  1  SCHVÁLENO 

 

 

f) volba členů finančního výboru 
- Dotaz na obě osoby. 

Po přečtení usnesení č. 13 vznesla dotaz zastupitelka paní Věra Wernerová. Dotazovala se 
jaké zkušenosti mají paní Tejchmanová a paní Bartoníčková s účetnictvím. Předsedající 
informoval přítomné o letitých zkušenostech obou navržených členek finančního výboru. 
A následně bylo přistoupeno ke hlasování. 
 

 
USNESENÍ č. 13 

Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

členy finančního výboru paní Ladislavu Tejchmanovou a paní Ladu Bartoníčkovou. 

Hlasování:  pro:  7  proti:  2 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 
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g) volba členů kontrolního výboru 

 
USNESENÍ č. 14 

Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

členy kontrolního výboru paní Věru Šrejberovou a paní Mgr. Šárku Nývltovou. 

Hlasování:  pro:  7  proti:  2 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 
h) volba členů kulturního výboru 

USNESENÍ č. 15 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

členy kulturního výboru paní Mgr. Stanislavu Illnerovou a paní Ludmilu Špetlovou. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

5) Volba člena školské rady 

Po přečtení usnesení č. 19 navrhl člen zastupitelstva pan Petr Šafář na pozici člena školské rady 
paní Věru Wernerovou. Předsedajícím bylo následně navrženo, že v případě nezvolení pana 
Miroslava Umlaufa dojde ke hlasování o zvolení paní Věry Wernerové.  

 

USNESENÍ č. 19 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. v o l í 

člena školské rady pana Miroslava Umlaufa. 

Hlasování:  pro:  6  proti:  3 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích)  

USNESENÍ č. 16 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, aby neuvolněným členům 

zastupitelstva bez funkce nebyla poskytována měsíční odměna. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 
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USNESENÍ č. 17 
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.500 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 
USNESENÍ č. 18 

Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice 
I. s c h v a l u j e 

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, odměnu za výkon funkce 

předsedy výboru zastupitelstva ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 

ode dne zvolení do funkce předsedy výboru. 

Hlasování:  pro:  9  proti:  0 zdržuje se:  0  SCHVÁLENO 

 

 

Po odhlasování všech usnesení vyzval předsedající občany k volné diskuzi. Jako první byl 
zastupitelstvu vznesen dotaz ohledně budoucích plánů rozvoje obce. Zastupitelstvo poté 
přítomné informovalo o záměru obce i nadále využívat dostupných dotačních programů, 
zejména v oblasti zateplení obecních budov (např. zateplení Sokolovny Markoušovice a domu 
pro seniory). Dalším plánem je na vlastní náklady obce provést odbahnění rybníku Aman. Také 
je plánována přístavba školky, jejímž výsledkem je navýšení kapacity. Dále je v plánu příprava 
chodníků a opravy místních komunikací. Další dotaz směřoval na opravu hlavní silnice vedoucí 
z Batňovic do Velkých Svatoňovic. Předsedající odpověděl, že problematika týkající se opravy 
této komunikace je ze strany obce již dlouhodobě řešena, ale bohužel však z důvodů 
nedostatku finančních prostředků kraje není v současné době realizovatelná. Závěrem 
předsedající poděkoval nově zvolenému zastupitelstvu i přítomným občanům za účast a 
zastupitelstvo ukončil.  
 
 
Zapsala:  Jana Šrámková, v.r. 

  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Kneifel, v.r. 

Jaroslav Prouza, v.r. 
                                                           
                                                        Otisk úředního razítka 
 
                                                   Viktor Marek, starosta, v.r. 

               
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 


