Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lštění ze
dne 30. 10. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni: Jaroslav Cigler, Ing. Lukáš Gruber, JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Vladimír
Kadlec, Mgr. Miroslav Klenovec, Miroslav Slanec, Jaromír Stolař
Hosté: Jindřich Habison, JUDr. Rudolf Kožušník

Program
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
3. Schválení programu jednání
4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění/neuvolněni
5. Volba starosty a místostarosty
a. určení způsobu volby starosty a místostarosty
b. volba starosty
c. volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
f. zřízení komisí a jejich předsedů
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných/neuvolněných členů
zastupitelstva
8. Diskuse, jiné
9. Závěr

ad 1. Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání zastupitelstva obce Lštění (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 hodin dosavadním starostou obce Lštění Mgr. Miroslavem Klenovcem („dále jako
„předsedající“).
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), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne na úřední desce obce Lštění zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
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7 dní, a to od 21. 10. – 29. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Miroslava Slance a Jaromíra Stolaře a
zapisovatele Jitku Kouřímovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Lštění schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Slance a Jaromíra
Stolaře a zapisovatele Jitku Kouřímovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

ad 2. 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 některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § odst. 2 zákona o
obcích „Slibuje věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky a jmenovitě vyzval 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.
ad 3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lštění schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva
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3. Schválení programu jednání
4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění/neuvolněni
5. Volba starosty a místostarosty
a. určení způsobu volby starosty a místostarosty
b. volba starosty
c. volba místostarosty
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba předsedy kontrolního výboru
d. volba členů finančního výboru
e. volba členů kontrolního výboru
f. zřízení komisí a jejich předsedů
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných/neuvolněných členů
zastupitelstva
8. Diskuse, jiné
9. Závěr
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Lštění schvaluje program ustavujícího zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.

ad 4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce neuvolněni
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce i ostatních zastupitelů byly vykonávány
jako neuvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Lštění schvaluje, že všichni členové zastupitelstva obce budou
funkce neuvolněné
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
ad 5. Volba starosty a místostarosty:
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo ustanovilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Lštění schválilo ustanovení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování : Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 .
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Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním.
Předsedající dále upozornil, 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.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty JUDr. Jarmilu Hanykovou, Csc. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům podat jiný návrh. Žádné jiné návrhy podány
nebyly.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Lštění zvolilo na funkci starosty JUDr. Jarmilu Hanykovou, Csc.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
Po zvolení starostky JUDr. Jarmily Hanykové, Csc. převzala vedení zastupitelstva (dále jako
„starostka“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Starostka navrhla na funkci místostarosty. Mgr. Miroslava Klenovce. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své návrhy. Žádné návrhy sděleny nebyly.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Lštění zvolilo na funkci místostarostu Mgr. Miroslava Klenovce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
ad 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starostka úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1 zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výborů, 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, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starostka a místostarosta, obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu (§ 119, odst. 1 zákona o obcích).
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Starostka navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Lštění schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.
Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
b. volba předsedy finančního výboru:
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Nebyly podány žádné návrhy, starostka navrhla jako předsedu finančního výboru zvolit
Jaroslava Ciglera, jako další členy finančního výboru navrhla: Miloslavu Markovou a
Jaroslavu Kobíkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Lštění zvolilo předsedou finančního výboru Jaroslava Ciglera, jako
další členy odsouhlasilo Miloslavu Markovou a Jaroslavu Kobíkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel se 1.
c. volba předsedy kontrolního výboru:
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Nebyly podány žádné návrhy. Starostka navrhla zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Jaromíra Stolaře, jako další členy kontrolního výboru navrhla: Ing.
Janu Proskovcovou a RNDr. Antonína Králíka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Lštění zvolilo předsedou kontrolního výboru Jaromíra Stolaře, jako
další členy odsouhlasilo Ing. Janu Proskocovou a RNDr. Antonína Králíka.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0.
f. zřízení komisí a jejich předsedů
Starostka sdělila zastupitelstvu zřízení komisí, navrhla jejich složení, které bylo předem
s navrženými členy projednáno, a požádala navržené předsedy komisí o vyjádření souhlasu
s funkcí.
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Komise životního prostředí
Starostka navrhla zvolit do funkce předsedy životního prostředí Vladimíra Kadlece. Další
členy komise životního prostředí navrhla: Ing. Janu Pavlíkovou a Bohdanu Procházkovou.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Lštění bere na vědomí, že komise životního prostředí bude pracovat
ve složení Vladimír Kadlec, předseda, dalšími členy jsou Ing. Jana Pavlíková a Bohdana
Procházková.
Komise pro místní hospodářství a dopravu
Starostka navrhla na funkci předsedy komise pro místní hospodářství a dopravu
Miroslava Slance, dalšími členy komise pro místní hospodářství a dopravu navrhla:
Jaroslava Ciglera a Petra Horáka.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Lštění bere na vědomí, že komise pro místní hospodářství a dopravu
bude pracovat ve složení Miroslav Slanec, předseda, dalšími členy jsou Jaroslav Cigler
a Petr Horák.
Komise pro občanské záležitosti
Starostka navrhla na funkci předsedy komise pro občanské záležitosti Jaromíra Stolaře,
dalšími členy komise pro občanské záležitosti navrhla: Alenu Purkardovou a Alenu
Bičákovou.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Lštění bere na vědomí, že komise pro občanské záležitosti bude
pracovat ve složení Jaromír Stolař, předseda, dalšími členy jsou Alena Purkardová a
Alena Bičáková.
Komise stavební a rozvoje infrastruktury
Starostka navrhla na funkci předsedy komise stavební a rozvoje infrastruktury Ing.
Lukáše Grubera, dalšími členy komise stavební a rozvoje infrastruktury navrhla: Věru
Benešovou, Ing. Martina Škopka, Ing. Jaroslava Šklíbu a Ing. Jana Frankla.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Lštění bere na vědomí, že komise stavební a rozvoje infrastruktury
bude pracovat ve složení Ing. Lukáš Gruber, předseda, dalšími členy komise jsou Věra
Benešová, Ing. Martin Škopek, Ing. Jaroslav Šklíba a Ing. Jan Frankl.
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ad 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněné starostky, místostarosty a
neuvolněných členů zastupitelstva,

1. Starostka požádala zastupitele o návrh na stanovení odměn neuvolněným zastupitelům.
Zastupitelé převážně souhlasili s odměnami ve výši úrovně, jaké pobírali minulí zastupitelé.
2. Starostka sdělila, že z důvodu řádného zvážení možnosti a účelnosti odměňování za výkon
neuvolněné starostky, místostarosty a neuvolněných členů zastupitelstva navrhne
zastupitelstvo odsouhlasení výši odměn po projednání s finančním výborem na příštím
řádném zasedání zastupitelstva dne 20. 11. 2018.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Lštění ukládá starostce předložit na příštím zasedání zastupitelstva
návrh výše odměn zastupitelů.
ad 8. Diskuse, jiné
a) Starostka požádala předsedy komisí, aby předložili krátkou informaci o náplni činnosti
jednotlivých komisí.
b) Starostka požádala kontrolní výbor o předložení zprávy o aktuálně nesplněných usnesení
zastupitelstva, které bude třeba dokončit.
c) Starostka požádala finanční výbor, aby provedl a zaznamenal k 31. 10. 2018 kontrolu stavu
pokladny a bankovních účtů. Dále požádala o kontrolu stavu inventarizace majetku.
d) Starostka informovala o havarijním stavu několika suchých větví stoletých dubů, které se
nacházejí na příjezdové komunikaci do Zlenic, nad přejezdem. Bude osloven p. Miloš Stiblík,
požádán o odstranění větví, cena bude sdělena a odsouhlasena předem.
e) Starostka požádala komisi pro místní hospodářství a dopravu o prověření způsobu a výše
poplatků za odvoz komunálního odpadu v okolních obcích – Přestavlky, Čtyřkoly, Poříčí nad
Sázavou, Mrač.
Usnesení č. 15:
Předsedové komisí předloží na příštím zasedání zastupitelstva obce Lštění informaci o
náplni činnosti komisí.
Usnesení č. 16:
Předsedové kontrolního a finančního výboru předloží na příštím zasedání zastupitelstva
obce Lštění zprávu v požadovaném rozsahu ad. 8 b) a c).
Usnesení č. 17:
Předseda komise pro místní hospodářství a dopravu předloží na příštím zasedání
zastupitelstva obce Lštění informaci v rozsahu ad 8 e).
f) V rámci diskuse byl k dotazu informován občan Jindřich Habison, že rozpočet obce bude
řešen v rámci příštího zasedání zastupitelstva.
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