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Městys Dolní Čermná 
561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz 

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,  

________________________________________________________________________________ 

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE (ZM) 

DOLNÍ  ČERMNÁ 14.10.2022 

č.  1/2022-ZM 
čj. ÚmDC 888/2022  

Počet listů dokumentu: 15          

Počet příloh/listů:  4/8 

Spisový znak: 101.2.1     A/10 

               V Dolní Čermné, 14. října 2022          
 

 

Z Á P I S 

 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  1/2022-ZM 
konaného dne 14.10.2022 od 17 hod. 

 

Místo konání: Dolní Čermná, budova čp. 40 - školní jídelna, I. patro 
 

1. Úvod, přivítání zastupitelů a hostů 
Zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná   (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo za-

hájeno v 17 hodin dosavadním starostou městyse p. Petrem Helekalem, který přivítal nově 

zvolené zastupitele a zároveň i všechny hosty.  

  

Konstatoval, že před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (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. 

Každý ze zvolených zastupitelů potvrdil řádné převzetí osvědčení svým podpisem. 

 

Dosavadní starosta konstatoval, že v souladu se zákonem o obcích bude jednání ustavujícího 

zastupitelstva do zvolení nového starosty řídit nejstarší členka zastupitelstva RNDr. Věra 

Šverclová.   

Petr Helekal předal řízení ustavujícího zastupitelstva RNDr. Věře Šverclové.   
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RNDr. Věra Šverclová (dále jako „předsedající“) konstatovala, že ustavující zasedání nově 

zvoleného zastupitelstva 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. 

Tato lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán.  

Uvedla, že informace o konání ustavujícího zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse Dolní Čermná v souladu se zákonem 

po dobu nejméně 7 dní, a to od 7. 10. 2022 do dnešního dne. Současně byla zveřejněna na 

elektronické úřední desce.  

  

Předsedající dále konstatovala, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 

(příloha č. 1) vyplývá, že  přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 

-ti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). Z jednání se omluvila Bc. Monika Marková. 

 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu - v souladu s § 69 odst. 

2 zákona o obcích.    

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 do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů).   

Zastupitel, který se z omluvitelných důvodů neúčastní ustavujícího zastupitelstva, skládá 

slib na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva, kterého se účastní. 

Předsedající vyzvala zastupitele, aby po přečtení slibu každý z nich povstal a prohlášením 

„slibuji“ a podpisem na připravený arch stvrdil svůj mandát zastupitele městyse pro 

volební období 2022 - 2026.  

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích    

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

vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Dolní Čermná a jeho občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení 

slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch (tento dokument tvoří 

přílohu č. 2 zápisu z jednání).    

Předsedající poděkovala zastupitelům za složení slibu.  

 

Konstatovala, že žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Popřála zastupitelům v jejich práci hodně úspěchů. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Předsedající uvedla další bod jednání - určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

Ověřovateli zápisu navrhla pana Jana Svobodu a Mgr. Jiřího Vávru, zapisovatelkou 

navrhla JUDr. Hanu Vágnerovou.  

 

Dotázala se zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Nikdo ze zastupitelů jiný návrh neměl. 

Dotázala se přítomných občanů, zda někdo chce vyjádřit své stanovisko. Nikdo 

z přítomných žádné stanovisko vyjádřit nechtěl. 

 

Předsedající navrhla usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná určuje ověřovateli zápisu Jana Svobodu a Mgr. 

Jiřího Vávru  a zapisovatelkou JUDr. Hanu Vágnerovou.  

 

Dotázala se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dala o něm hlasovat.  

 

                                                  Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení programu  
Předsedající uvedla, že dalším bodem jednání je schválení návrhu programu ustavujícího 

zastupitelstva v souladu s pozvánkou na dnešní jednání, která byla zastupitelům zaslána a 

kterou všichni obdrželi, a dále v souladu s informací zveřejněnou na fyzické i elektronické  

úřední desce Úřadu městyse Dolní Čermná a na vývěskách městyse.  

K návrhu programu zatím nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  

 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda má někdo k programu nějaké návrhy na 

doplnění. Nikdo neměl 

Dotázala se přítomných občanů, zda někdo chce vyjádřit své stanovisko. Nikdo 

z přítomných žádné stanovisko vyjádřit nechtěl. 

 

Předsedající navrhla usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo následující program ustavujícího 

zasedání:  

I.  Volba starosty a místostarosty 

 určení počtu místostarostů 

 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni (§    

            71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)  

 určení způsobu volby starosty a místostarosty  
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 volba starosty 

 volba místostarosty 

II.  Volba členů rady městyse 

III. Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů výborů, volba  

předsedů výborů a členů výborů 

IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  

V.  Diskuse  

 

Dotázala se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dala o něm hlasovat.  

 

                                                  Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

4. Volba starosty a místostarosty 
Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Dotázala se 

zastupitelů, zda má někdo jiný návrh nebo chce sdělit své stanovisko. Nikdo ze 

zastupitelů nic neměl. 

Dotázala se přítomných občanů, zda někdo chce vyjádřit své stanovisko. Žádné 

stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Předsedající navrhla usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Dotázala se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dala o něm hlasovat.  

 

                                                  Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni  

(§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích) 

Předsedající uvedla, že zastupitelstvo také rozhodne, které funkce budou členové 

zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. V rámci  povolebních jednání bylo 

předjednáno, aby v  nastávajícím volebním období byl dlouhodobě uvolněn pouze jeden 

zastupitel a to pro výkon funkce starosty s účinností od okamžiku rozhodnutí dnešního 

ustavujícího zastupitelstva.  
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Všechny ostatní funkce, (tj. funkce místostarosty, členů rady, předsedů výborů a komisí a 

členů výborů a komisí) budou vykonávány jako funkce neuvolněné.  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Předsedající navrhla usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 

obcích určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva uvolněn, a 

to od okamžiku rozhodnutí ustavujícího zastupitelstva o zvolení starosty.  

 

Dotázala se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dala o něm hlasovat.  

 

                                                  Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

   
Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Předsedající uvedla, že pokud nestanoví zastupitelstvo jinak, proběhne volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. To vyplývá ze zákona o obcích - zásady veřejnosti 

zasedání zastupitelstva obce. Změnu způsobu hlasování (tajný způsob volby) by muselo 

schválit zastupitelstvo (usnesením). 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 

hlasování.  

Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající tedy konstatovala, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným 

hlasováním. 

 

Volba starosty   

Předsedající uvedla: dostáváme se k bodu volba starosty městyse pro nové volební období 

2022 - 2026.  

Předsedající podala návrh: na podkladě výsledku voleb a povolebních jednání všech nově 

zvolených zastupitelů městyse byl navržen na funkci starosty pan Petr Helekal.  

 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda chce někdo navrhnout jiného zastupitele na 

výkon funkce starosty. Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh.  

Předsedající se dotázala, zda chce někdo ze zastupitelů a přítomných občanů sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

  

 



 

6 

 

 

Bylo tedy přistoupeno k volbě starosty. Předsedající navrhla usnesení:  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí starostou městyse Dolní Čermná pana Petra 

Helekala.  

 

Dotázala se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dala o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(Petr Helekal) 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Předsedající konstatovala, že starostou městyse Dolní Čermná byl pro stávající volební 

období zvolen pan Petr Helekal.  

Pogratulovala mu ke zvolení a popřála hodně pracovních úspěchů. Zároveň mu předala 

vedení další části ustavujícího zasedání zastupitelstva.  

 

Nově zvolený starosta (dále jen „starosta“) poděkoval za důvěru, kterou mu dali voliči 

v komunálních volbách, a za důvěru zastupitelů při dnešní volbě pro funkci starosty. Je 

před námi hodně práce; je připraven vynaložit úsilí pro další rozvoj městyse i když je 

zřejmé, že nastávající období nebude lehké (viz např. současná situace v energetice).   

 

Volba místostarosty   

Starosta uvedl , že přistoupíme k bodu volba místostarosty. 

 

Starosta podal tento návrh: na podkladě výsledku voleb a povolebních jednání všech nově 

zvolených zastupitelů byl navržen na funkci místostarosty pan Ing. Jiří Svoboda. Funkce 

místostarosty bude vykonávaná jako funkce neuvolněná.  

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda chce někdo navrhnout jiného zastupitele na výkon 

funkce místostarosty. Nikdo ze zastupitelů neměl jiný návrh.  

Dále se dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů a přítomných občanů sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Bylo tedy přistoupeno k volbě místostarosty. Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí místostarostou městyse Dolní Čermná Ing. 

Jiřího Svobodu.  

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  
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                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(Ing. Jiří Svoboda) 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Starosta konstatoval, že místostarostou městyse Dolní Čermná se pro stávající volební 

období stal pan Ing. Jiří Svoboda.  

Pogratuloval mu ke zvolení a popřál hodně pracovních úspěchů.         

 

 

5. Volba členů rady městyse 
Starosta uvedl, že přistupujeme k bodu „volba členů rady městyse“. 

Starosta konstatoval, že Rada městyse Dolní Čermná je pětičlenná, starosta a místostarosta 

jsou automaticky členy rady dle zákona o obcích. Další tři členové rady městyse budou 

zvoleni z řad členů zastupitelstva městyse.  

 

Dále uvedl, že v rámci povolebních jednání došlo k dohodě všech volebních stran ohledně 

obsazení rady takto: s ohledem k počtu získaných mandátů bude mít další zastoupení v radě 

Sdružení nezávislých pro rozvoj obce (další 2 členy) a Sdružení nezávislých s podporou STAN 

(dalšího 1 člena).  

 

Výsledkem jednání je následující návrh: 

volební strana Sdružení nezávislých pro rozvoj obce navrhuje za člena rady městyse:  

Ing. Jiřího Zpěváka a Mgr. Jana Růžičku    

volební strana Sdružení nezávislých s podporou STAN navrhuje za člena rady městyse:   

RNDr. Věru Šverclovou. 

 

Starosta se dotázal zastupitelů, zda má k tomuto návrhu někdo nějaké připomínky nebo 

zda chce někdo navrhnout jiného zastupitele na výkon funkce členů rady městyse. Nikdo 

ze zastupitelů neměl jiný návrh.  

Dále se dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů a přítomných občanů sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Starosta uvedl, že přistoupíme k volbě členů rady městyse. 

Dal tři návrhy na usnesení, s tím, že o každém z nich bude hlasováno samostatně:  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členem Rady městyse Dolní Čermná Ing. 

Jiřího Zpěváka.  

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  
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                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(Ing. Jiří Zpěvák) 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členem Rady městyse Dolní Čermná Mgr. 

Jana Růžičku. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(Mgr. Jan Růžička) 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členkou Rady městyse Dolní Čermná RNDr. 

Věru Šverclovou. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(RNDr. Věra Šverclová) 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Starosta konstatoval, že členy Rady městyse Dolní Čermná byly zvoleni Ing. Jiří Zpěvák, Mgr. 

Jan Růžička a RNDr. Věra Šverclová.    

   

Pogratuloval radním ke zvolení a popřál jim v jejich práci hodně pracovních úspěchů.  
 

 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů výborů, 

volba předsedů výborů a členů výborů 
Starosta uvedl další bod jednání a podal k němu tyto informace: 

Zastupitelstvo má podle zákona o obcích povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor  

(§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích).  
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Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 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 je vždy 

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). 

 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční 

výbor bude mít tři členy. Také kontrolní výbor bude mít tři členy. 

Návrh na jejich obsazení vyplývá z povolebních vyjednávání. 

Do funkce předsedy finančního výboru je navržen pan Pavel Mareš.   

Za členy finančního výboru  jsou navrženi Ing. Jiří Mencl a Ing. Pavel Židek. 

Do funkce předsedy kontrolního výboru je navržen Mgr. Jiří Vávra.  

Za členy kontrolního výboru jsou navrženi Mgr. Eva Řeháková a Mgr. Petra Řeháková. 

O předsedech výborů bude hlasováno samostaně, o volbě členů výborů bude hlasováno 

společně. 

Starosta se dotázal všech zastupitelů, zda má někdo k předloženým návrhům o zřízení a 

obsazení finančního a kontrolního výboru nějaké připomínky nebo jiné návrhy. 

Nikdo neměl jiný návrh.  

Dále se starosta dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů a přítomných občanů sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Starosta dal šest návrhů na usnesení, s tím, že o každém bude hlasováno samostaně: 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná zřizuje finanční výbor; finanční výbor bude 

tříčlenný. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Další návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná zřizuje kontrolní výbor; kontrolní výbor bude  

tříčlenný. 
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Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Další návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí předsedou finančního výboru Pavla Mareše. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(Pavel Mareš) 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Další návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Jiřího 

Vávru. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 13, proti 0,  zdržel se 1 

(Mgr. Jiří Vávra) 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

Další návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členy finančního výboru Ing. Jiřího Mencla a 

Ing. Pavla Židka. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
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Další návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členy kontrolního výboru Mgr. Evu 

Řehákovou a Mgr. Petru Řehákovou. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
Starosta uvedl další bod programu a podal k němu následující informace: 

Pro odměňování uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva platí tato legislativa:  

 zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozd. předpisů 

 nařízení vlády č. 318/2017 Sb. - o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozd. předpisů. Toto nařízení stanoví maximální 

výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev. 

Co se týče uvolněných členů zastupitelstva, což je u nás jen starosta, tam se nic 

neschvaluje, odměnu má nárokovou dle zákona o obcích (§ 72) a příslušného nařízení 

vlády.  

 

Podle ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích je v kompetenci zastupitelstva stanovit 

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Neuvolněný člen zastupitelstva 

nemá na odměnu nárok ze zákona, ale jen v případě, že odměnu za výkon příslušné 

funkce stanovilo zastupitelstvo v souladu se zákonem.  

Zastupitelstvo také schvaluje odměny za výkon funkcí ve výborech a komisích pro 

„nečleny“ zastupitelstva (viz § 84 odst. 2 písm. v/ zákona o obcích.   

Předkládáme návrh na stanovení výše odměn  následovně:  

A) 1. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

 místostarosta 26.500,- Kč za měsíc 

 člen rady městyse 6.000,- Kč za měsíc                                 

 předseda kontrolního výboru 3.000,- Kč za měsíc             

 předseda finančního výboru 3.000,- Kč za měsíc               

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 

1.200,- Kč (maximálně však 3.000,- Kč za měsíc v případě více zasedání výboru 

v jednom měsíci)             

 člen zastupitelstva městyse bez dalších funkcí 1.500,- Kč    

Odměny budou poskytovány od 15.10.2022. 
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V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.  

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 

dne zvolení do příslušné funkce. 

 

A) 2. odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

 předseda stavební komise 3.000,- Kč za měsíc                                   

 předseda komise životního prostředí 3.000,- Kč za měsíc                

Odměny budou poskytovány ode dne následujícího po dni jmenování předsedů komisí 

radou městyse.  

 

B) odměny pro fyzické osoby, která nejsou členem zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce předsedy komise sportovní a kulturní odměnu za měsíc ve výši 

2.000,- Kč                                                                                   

 za výkon funkce předsedy komise společenské odměnu za měsíc ve výši 2.000,-  

Odměny budou poskytovány ode dne následujícího po dni jmenování předsedů komisí 

radou městyse.  

 

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 

1.200,- Kč (maximálně však 3.000,- Kč za měsíc v případě více zasedání výboru 

v jednom měsíci)             

Odměny budou poskytovány od 15.10.2022 

    

Starosta uvedl, že předložený návrh na odměňování je stejný, jak tomu bylo v říjnu 2018; 

výše odměn se tedy od té doby nezměnila a v případě schválení návrhu tedy ani nebude 

měnit.  

 

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva 

poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce (odměny za výkon 

funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena 

komise rady).  

Pokud zastupitelstvo o (přípustném) sčítání odměn nerozhodne, náleží neuvolněnému 

členovi zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží (nej)vyšší schválená 

odměna. 

Starosta navrhl, že odměny se nebudou sčítat a neuvolněnému členovi zastupitelstva bude 

náležet vždy jedna odměna, která je nejvyšší. 

 

Starosta se dotázal všech zastupitelů, zda má někdo k předloženým návrhům o odměňování 

neuvolněných členů zastupitelstva a funkcionářů, kteří nejsou členy zastupitelstva nějaké 

připomínky nebo jiné návrhy. 

Nikdo neměl jiný návrh.  

Dále se starosta dotázal, zda chce někdo ze zastupitelů a přítomných občanů sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Starosta navrhl usnesení: 

1) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje svým neuvolněným členům za 

výkon funkce odměny v následujících částkách: 

 místostarosta 26.500,- Kč za měsíc 

 člen rady městyse 6.000,- Kč za měsíc 

 předseda kontrolního výboru 3.000,- Kč za měsíc 

 předseda finančního výboru 3.000,- Kč za měsíc 

 člen výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 1.200,- Kč 

(maximálně však 3.000,- Kč za měsíc v případě více zasedání výboru v jednom 

měsíci) 

 člen zastupitelstva městyse bez dalších funkcí 1.500,- Kč za měsíc 

 

Odměna bude poskytována ode dne 15.10.2022. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

2) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje svým neuvolněným členům za 

výkon funkce odměny v následujících částkách: 

 předseda stavební komise 3.000,- Kč za měsíc 

 předseda komise životního prostředí 3.000,- Kč za měsíc 

 

Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni jmenování předsedů komisí 

Radou městyse Dolní Čermná. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne jmenování do příslušné funkce. 

 

3) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje, že v případě souběhu výkonu více 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se odměny nesčítají a neuvolněnému 

členovi zastupitelstva městyse bude poskytována odměna za funkci, za kterou mu 

náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem městyse.    

 

4) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje fyzické osobě, která není členem 

zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve 

výši 1.200,- Kč  

(maximálně však 3.000,- Kč za měsíc v případě více zasedání výboru v jednom 

měsíci) 

 

Odměna bude poskytována ode dne 15. 10. 2022. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

5) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje fyzické osobě, která není členem 

zastupitelstva městyse 



 

14 

 

 za výkon funkce předsedy komise sportovní a kulturní odměnu ve výši 2.000,- Kč 

za měsíc  

 za výkon funkce předsedy komise společenské odměnu ve výši 2.000,- Kč za 

měsíc  

 

Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni jmenování předsedů komisí 

Radou městyse Dolní Čermná. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne jmenování do příslušné funkce. 

 

Dotázal se zastupitelů, zda má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky nebo jiné 

návrhy. 

Protože nikdo nic neměl, dal o něm hlasovat.  

 

                                                Výsledek hlasování: pro 14, proti 0,  zdržel se 0 

 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

   
8. Diskuse 
Starosta otevřel diskusi. 

 

Nejprve všechny zastupitele pozval na celodenní společné setkání zastupitelů členských 

obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se uskuteční 22. 

listopadu 2022 ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku. Pozvánka s obsahem a 

programem tohoto setkání byla zastupitelům předána u prezence. 

Dále vyzval zastupitele, aby po oficiálním ukončení zasedání zastupitelstva setrvali, bude 

pořízena společná fotografie zastupitelů. 

 

Poté vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či příspěvky do diskuse: 

Paní Ludmila Ešpandrová - popřála všem zvoleným funkcionářům a zastupitelům do 

další práce hodně sil a zdraví.  

  

Další dotazy ani diskusní příspěvky nikdo z přítomných neměl. 

 

 

Jednání bylo ukončeno dne 14. 10. 2022 v 17.35 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.10.2022  

 

Zapsala: JUDr. Hana Vágnerová 
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Přílohy zápisu:  

č. 1 prezenční listiny zastupitelů a hostů 

č. 2 listina prokazující složení slibu členů Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

 

č. 3 zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní 

Čermná 

č. 4 usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 14. 10. 

2022 

 

 

 

Zapisovatel JUDr. Hana Vágnerová  

  

Ověřovatel  Jan Svoboda 

  

Ověřovatel             Petr Nasto          Mgr. Jiří Vávra 

  

Starosta  Petr Helekal  

  

 

 

 

 


