
Stránka 1 z 5 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ 

Zápis z ustavujícího zasedání konaného dne 24.10.2022 

 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil stávající starosta v 18 hodin. Přivítal všechny přítomné 

a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 

návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 10.10.2022 - žádný návrh 

nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 

Kaliště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10. 2022 do 20.10. 2022. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce doručeno poštou osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, v platném znění. 

Starosta konstatoval, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, která je přílohou č. 1 

zápisu vyplývá, že je přítomno všech 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

zákona o obcích). 

 

1. Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání zastupitelstva. 

1. schválení programu 

2. určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu 

3. složení slibu členů zastupitelstva 

4. volba starosty a místostarosty 

5. zřízení výborů a volba jejich členů 

6. stanovení výše odměn členům zastupitelstva 

7. diskuse, různé 

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva navržený 

stávajícím starostou: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 001/2022 bylo přijato. 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Starosta určil J. Šindeláře jako zapisovatele zápisu a jeho ověřovateli A. Štěpanovskou a V. Moravu. 

 

3. Složení slibu členy zastupitelstva 

Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 

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). 
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Poté přečetl slib člena zastupitelstva: 

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce Kaliště a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  

Následně jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem na připraveném archu (viz. příloha č. 2 zápisu).  

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Starosta konstatoval,           

že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout 

svého mandátu. 

 

4. Volba starosty a místostarosty  

Starosta konstatoval, že pokud nestanoví zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování by muselo schválit zastupitelstvo. Ke způsobu volby 

nebyly vzneseny připomínky, a proto bylo o něm hlasováno 

Usnesení:  Zastupitelsvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:  0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 002/2022 bylo přijato. 

Poté starosta informoval zastupitele, že bude nejdříve volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech 

bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již 

nebude v hlasování pokračováno.  

Následně vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva, pan 

Theodor Kalášek, navrhl zvolit do funkce starosty dosavadního starostu pana Ing. Františka Szczyrbu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  Žádné 

stanovisko sděleno nebylo, nepadl ani jiný návrh. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí starostou Ing. Františka Szczyrbu: 

Výsledek hlasování: 

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 003/2022 bylo přijato. 

 

Po svém zvolení vyzval staronový starosta členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

místostarosty. Zastupitel, Ing. Jan Matějka, navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Jana Šindeláře. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo ani nepadl jiný návrh. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí místostarostou pana Jana Šindeláře 

Výsledek hlasování:  

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 004/2022 bylo přijato. 
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5. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 

Starosta informoval zastupitele 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. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být 

lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 

119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, předsedou 

výboru však může být pouze člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního 

nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby 

zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Starosta 

navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo nejen tříčlenný finanční a kontrolní výbor, ale i 2 výbory – výbor 

technický a osadní výbor pro místní část Býkovec, který bude pětičlenný.  

Usnesení - Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, technický výbor a osadní výbor 

pro místní část Býkovec: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 005/2022 bylo přijato. 

 

Volba předsedy finančního výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

Starosta, Ing. Szczyrba, navrhl dosavadního předsedu finančního výboru – pana zastupitele Theodora 

Kaláška. Jiný návrh nepadl. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce Kaliště volí předsedou finančního výboru pana Theodora Kaláška: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 006/2022 bylo přijato. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

Starosta navrhl dosavadního předsedu kontrolního výboru pana zastupitele Ladislava Jakoubka. Jiný 

návrh nepadl. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Ladislava Jakoubka: 

Výsledek hlasování: 

PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 007/2022 bylo přijato. 

 

Volba předsedy technického výboru 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy technického výboru. Sám 

navrhl pana zastupitele Ing. Jana Matějku. Jiný návrh nepadl.  

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí předsedou technického výboru pana Ing. Jana Matějku: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 008/2022 bylo přijato. 
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Volba předsedy osadního výboru pro místní část Býkovec 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy osadního výboru pro 

místní část Býkovec. Sám navrhl pana zastupitele Vladimíra Moravu. Jiný návrh nepadl. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí předsedou osadního výboru pana Vladimíra Moravu: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 009/2022 bylo přijato. 

 

Volba členů finančního výboru 

Pan Theodor Kalášek navrhl za členy finančního výboru pana Romana Krafku a paní Stanislavu 

Matějkovou. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru pana Romana Krafku a paní Stanislavu 

Matějkovou 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 010/2022 bylo přijato. 

 

Volba členů kontrolního výboru 

Pan Ladislav Jakoubek navrhl za členy kontrolního výboru paní Anetu Štěpanovskou a paní Marii 

Horálkovou. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí za členy kontrolní výboru paní Anetu Štěpanovskou a paní Marii 

Horálkovou  

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 011/2022 bylo přijato. 

 

Volba členů technického výboru 

Ing. Jan Matějka navrhl za členy technického výboru pana Vladimíra Moravu a pana Josefa Kalců. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí členy technického výboru pány Vladimíra Moravu a Josefa Kalců: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 012/2022 bylo přijato. 

 

Volba členů osadního výboru pro místní část Býkovec 

Pan Vladimír Morava navrhl za členy osadního výboru pro místní část Býkovec pana Josefa Venkrbce, 

pana Jindřicha Kučeru, pana Milana Horáka a paní Jindřišku Kučerovou. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce volí členy osadní výboru části Býkovec pana Josefa Venkrbce, pana 

Jindřicha Kučeru, pana Milana Horáka a paní Jindřišku Kučerovou 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 013/2022 bylo přijato. 
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6. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 

Starosta navrhl, aby všem neuvolněným členům zastupitelstva - předsedům a členům výborů,  

starostovi a místostarostovi - byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády                 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována 

odměna ode dne 1. 11. 2022 a to ve výši 100%. 

Usnesení - Zastupitelstvo obce, v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., schvaluje poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva - 

předsedům a členům výborů, starostovi a místostarostovi - ode dne 1.11.2022 a to ve výši 100%: 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 014/2022 bylo přijato. 

 

Starosta navrhl, aby členům výborů, kteří nejsou zastupiteli, byla vyplácena odměna ve výši 100,- Kč 

za hodinu při zasedání výboru, resp. při plnění úkolů pověřených zastupitelstvem obce. 

Usnesení - Členové výborů, kteří nejsou zastupiteli, budou dostávat odměnu ve výši 100,- Kč za hodinu 

zasedání výboru, resp. při plnění úkolů pověřených zastupitelstvem obce. Odměny budou poskytovány 

od 1. 11. 2022 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání výboru, jehož se zúčastnil: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 015/2022 bylo přijato. 

 

7. Diskuze, různé 

Rozpočtové změny – pověření starosty. 

Starosta informoval o tom, že by bylo vhodné jej, stejně jako v minulém volebním období, pověřit 

prováděním rozpočtových změn v neomezeném rozsahu jak na příjmové, tak výdajové straně. Jedná 

se o doporučení kontrolorky vyřčené během dílčího přezkoumání hospodaření obce. Starosta by tak 

mohl schvalovat rozpočtová opatření s tím, že by je poté zastupitelstvo vzalo na vědomí. Vzhledem 

k tomu, že se tento postup v minulém období osvědčil, nebyly vzneseny žádné námitky ani 

připomínky. 

Usnesení – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn do neomezené výše 

příjmů a výdajů, které budou následně projednány na následujícím jednání zastupitelstva obce: 

Výsledek hlasování:  

PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEPŘÍTOMEN: 0, usnesení č. 016/2022 bylo přijato.  

 

Starosta poděkoval zastupitelům i všem přítomným za účast a pozval je další zasedání zastupitelstva, 

které se bude konat dne 3.11. 2022 v 18 hodin. Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:45 hodin. 

Zápis dne 26. 10. 2022 zapsal:   Jan Šindelář  v. r. 

Zápis ověřili: Aneta Štěpanovská v. r. 

Vladimír Morava v. r. 

Starosta: Ing. František Szczyrba v. r. 

 


