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Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rybitví, 

konaného dne 17. 10. 2022, od 17:00 hodin. 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Rybitví (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17.00 hodin dosavadní starostkou obce, Bc. Evou Šmeralovou (dále jako 

„předsedající“).  

Před zahájením zasedání si předsedající ověřila, že všichni členové zastupitelstva obce 

obdrželi 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.  

 

Předsedající schůze konstatovala, 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 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán).  

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

Rybitví zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10.2022 do 

17.10.2022 a současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 

konstatovala, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 14 všech 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 vyzvala přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu.  

Před složením slibu předsedající upozornila 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 přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích ve znění:  

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

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Rybitví a jejích občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky.“ Následně jmenovitě vyzvala 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. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Petra Vlka a paní Mgr. Martinu 

Zabranskou a zapisovatelem paní Stanislavu Zdarsovou.   

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví určuje ověřovateli zápisu pana Petra Vlka a paní Mgr. 

Martinu Zabranskou a zapisovatelem Stanislavu Zdarsovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

Schválení programu 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající 

navrhla doplnit do programu bod 2i – volba předsedy komise pro projednávání 

přestupků a členů. Další návrhy na změny programu nebyly vzneseny. Před hlasováním 

dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Rybitví schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

2) Zřízení výborů 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru a členů 

c) volba předsedy kontrolního výboru a členů 

d) volba předsedy stavebního výboru a členů 

e) volba předsedy školského výboru a členů 

f) volba předsedy kulturního výboru a členů 

g) volba předsedy sociálního výboru a členů 

h) volba předsedy sportovního výboru a členů 

i) volba předsedy komise pro projednávání přestupků a členů 

3) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

4) Diskuse 

 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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Bod 1 – volba starosty a místostarosty 

 

a) Určení počtu místostarostů:  

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění:  

 

Předsedající navrhla, aby jako uvolněná funkce ve smyslu § 71 zákona o obcích byla 

vykonávána funkce starosty.   

Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14    Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním.  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 

hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví schvaluje veřejné hlasování o volbě starosty a 

místostarosty.  

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude 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.  
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d) Návrh kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  

Byly podány následující návrhy:  

Člen zastupitelstva pan Ing. Petr Lupínek navrhl zvolit do funkce starosty paní Bc. Evu 

Šmeralovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí starostkou obce paní Bc. Evu Šmeralovou. 

 

 Výsledek hlasování: Pro ...14 Proti ...0 Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

Po zvolení starostka Bc. Eva Šmeralová pronesla krátký projev: 

 

„Děkuji voličům a zastupitelům za důvěru. Ráda budu pokračovat v práci pro naši obec a velmi 

bych si přála, aby naše spolupráce pokračovala jako v minulém období. Neb na úspěších jsme 

se podíleli všichni jako tým a vše probíhalo v přátelském duchu. Zcela upřímně chci říct, že 

toho si vážím, protože v dnešní době toto není samozřejmostí a chci Vám za to poděkovat a do 

dalšího volebního období vyzvat, ať v naší spolupráci pokračujeme v přátelském duchu i 

nadále.“ 

 

 

e) Volba kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byl podán následující návrh:  

Starostka Bc. Eva Šmeralová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Petra 

Lupínka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí místostarostou obce pana Ing. Petra Lupínka. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Po zvolení místostarosta Ing. Petr Lupínek poděkoval za zvolení a vyzdvihl dosavadní 

příkladnou spolupráci celého zastupitelstva, která podle jeho přání a přesvědčení bude určitě 

pokračovat i v novém volebním období. 

 

 

Bod 2 – Zřízení výborů 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:  

 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona 

o obcích).  

Finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).  
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Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru 

může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).  

Členy 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). 

 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo opět zvolilo finanční výbor a kontrolní výbor, 

přičemž každý z nich bude mít tři členy.  

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

b) Volba předsedy a členů finančního výboru:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

finančního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Martinu 

Zabranskou a členy Lubomíra Krejčí a Ladislava Průšu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou finančního výboru paní Mgr. Martinu 

Zabranskou a členy Lubomíra Krejčí a Ladislava Průšu. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

c) Volba předsedy a členů kontrolního výboru:  

            Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Vlka a 

členy Ing. Josefa Tvrdého a Zdeňka Bínu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Vlka a 

členy Ing. Josefa Tvrdého a Zdeňka Bínu. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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d) Volba předsedy a členů stavebního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

stavebního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy stavebního výboru pana Ing. Darka 

Horníka a členy Moniku Horníkovou a Jana Pejřimovského. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou stavebního výboru pana Ing. Darka 

Horníka a členy Moniku Horníkovou a Jana Pejřimovského. 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

e) Volba předsedy a členů školského výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

školského výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy školského výboru Mgr. Evu Pipkovou a 

členy Petru Pejřimovskou a Roberta Hojsáka. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou školského výboru Mgr. Evu Pipkovou a 

členy Petru Pejřimovskou a Roberta Hojsáka. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

f) Volba předsedy a členů kulturního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kulturního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kulturního výboru Darju Hlaváčkovou a 

členy Janu Rudzinskou a Naděždu Müllerovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou kulturního výboru Darju Hlaváčkovou a 

členy Janu Rudzinskou a Naděždu Müllerovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

g) Volba předsedy a členů sociálního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

sociálního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy sociálního výboru Danu Bělunkovou a 

členku Petru Štěpánkovou, DiS. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou sociálního výboru Danu Bělunkovou a 

členkou Petru Štěpánkovou, DiS. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

h) Volba předsedy a členů sportovního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

sportovního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy sportovního výboru Davida Černého a 

členy Moniku Hůlkovou a Marcelu Opltovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou sportovního výboru Davida Černého a 

členy Moniku Hůlkovou a Marcelu Opltovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

i) Volba předsedy komise a členů pro projednávání přestupků: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy komise 

pro projednávání přestupků. Byly podány následující návrhy:  

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy komise pro projednávání přestupků 

JUDr. Pecháčkovou Světlanu a členy Ing. Petra Lupínka, Naděždu Hubáčkovou a 

Stanislavu Zdarsovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví volí předsedou komise pro projednávání přestupků JUDr. 

Světlanu Pecháčkovou a členy Ing. Petra Lupínka, Naděždu Hubáčkovou a 

Stanislavu Zdarsovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro …14   Proti ... 0   Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod 3) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

 

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly v souladu s §72 a 

§84 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev vypláceny odměny ve stejné výši za jeden měsíc, jako v 

předchozím volebním období, a to konkrétně místostarosta 20.900,-Kč, předseda 

výboru 2.750,- Kč, člen výboru 1.320,- Kč, člen komise 1.320,- Kč měsíčně. Částky 

odměn se nesčítají, vyplácí se nejvyšší odměna, která zastupiteli náleží. Odměna bude 

poskytována počínaje následujícím dnem po přijetí tohoto usnesení, tj. od 18. 10. 2022. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rybitví v souladu s § 72, § 77 a § 84 zákona o obcích stanoví odměnu za 

výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva - místostarosta 20.900,- Kč, předseda výboru 

2.750,- Kč, člen výboru 1.320,- Kč, člen komise 1.320, - Kč měsíčně. Částky odměn se 

nesčítají, vyplácí se nejvyšší odměna, která zastupiteli náleží. Odměna bude poskytována 

počínaje následujícím dnem po přijetí tohoto usnesení, tj. od 18. 10. 2022 

 

Výsledek hlasování: Pro …14 Proti…0 Zdrželi se ...0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod 3) - Diskuse 

 

pan Stehno – sekání a úklid trávy v okolí jeho domu 

 

Akce v Rybitví:  

3.11. – lampiónový průvod „Slavnost světýlek“ 

15.11. – Cirkusové představení 

 

Akce ve spolupráci se spolkem Ateliér Rybitví  

26.11. - Vázání věnců 

3.12. - Vánoční jarmark 

5.12. - Čert a Mikuláš 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17.30 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 10. 2022 

Zapisovatel: Stanislava Zdarsová 

 

 

 

Ověřovatelé:               

Mgr. Martina Zabranská:                

 

Petr Vlk: 

 

 

Starostka:  

Bc. Eva Šmeralová:    
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Výpis usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Rybitví 

konaného dne 17. 10. 2022 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1. Ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání 

2. Program ustavujícího zasedání 

3. Volbu jednoho neuvolněného místostarosty 

4. Volbu uvolněného starosty 

5. Způsob volby starosty a místostarosty – veřejné hlasování 

6. Volbu starosty – Bc. Eva Šmeralová 

7. Volbu místostarosty – Ing. Petr Lupínek 

8. Zřízení kontrolního a finančního výboru 

9. Volbu předsedy finančního výboru – Mgr. Martina Zabranská, členové Lubomír 

Krejčí, Ladislav Průša 

10. Volbu předsedy kontrolního výboru – Petr Vlk, členové Ing. Josef Tvrdý, Zdeněk 

Bína 

11. Volbu předsedy stavebního výboru - Ing. Darek Horník, členové Monika Horníková, 

Jan Pejřimovský 

12. Volbu předsedy školského výboru - Mgr. Eva Pipková, členové Petra Pejřimovská, 

Robert Hojsák 

13. Volbu předsedy kulturního výboru – Darja Hlaváčková, členové Jana Rudzinská, 

Naděžda Müllerová 

14. Volba předsedy sociálního výboru – Dana Bělunková, člen Petra Štěpánková, DiS. 

15. Volba předsedy sportovního výboru – David Černý, členové Monika Hůlková, 

Marcela Opltová 

16. Volba předsedy komise pro projednávání přestupků - JUDr. Světlana Pecháčková, 

členové Ing. Petr Lupínek, Naděžda Hubáčková, Stanislava Zdarsová 

17. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů – místostarosty, předsedů výborů, 

členů výborů a členů komisí. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Složení slibu zastupitelů 

 

 

 

 

 

-----------------------------        ---------------------------               -------------------------------------- 

 

Starostka   Místostarosta                 ověřovatelé zápisu 

Bc. Eva Šmeralová  Ing. Petr Lupínek     Vlk Petr a Mgr. Zabranská M. 

  

 

 


