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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

konaného dne 5. 11. 2018, od 18:00 hodin 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Koldín 
bylo zahájeno starostou Alešem Zemanem (dále jako předsedající) v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v 18:00 hod.  
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno 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 konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl podán. Informace o 
konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední 
desce podle § 93 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele   
    Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Labského a Karla Kameníka, zapisovatelem 
    Zdenku Konárkovou.  
 

2. Složení slibu zastupitelů   
    Předsedající přečetl 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 obce Koldína a  
    jejich 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. 
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3. Schválení programu 
    Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
    zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta navrhl doplnit  
    program o tyto body: 
   5 /f) volba předsedy výboru pro výstavbu  
   5 /g) volba předsedy výboru pro rozvoj a životní prostředí  
   5 /h) volba předsedy výboru pro kulturu a sport 
    Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
    Návrh usnesení: 
    Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje následující program ustavujícího zasedání:  
    1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
    2) Složení slibu zastupitelů 
    3) Schválení programu 
    4) Volba starosty a místostarosty obce 
        a) určení počtu místostarostů 
        b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni/neuvolněni 

dle § 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích 
        c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
        d) volba starosty 
        e) volba místostarosty 
    5) 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) volba předsedy výboru pro výstavbu 
        g) volba předsedy výboru pro rozvoj a životní prostředí  
        h) volba předsedy výboru pro kulturu a sport 
     6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 
         zákona o obcích) 
      7) Diskuse 
      8) Závěr a usnesení  
    Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se:  0    
    Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno 
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4. Volba starosty a místostarosty obce 
     a) určení počtu místostarostů: 
     Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly  
     vzneseny, proto bylo hlasováno.  
    Návrh usnesení: 
    Zastupitelstvo obce Koldín schválilo zvolení jednoho místostarosty.  
    Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se:  0    
    Usnesení č. 2/2018 bylo schváleno 
     b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. 
          a/ zákona o obcích 
    Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty zůstala jako neuvolněná. Nebyly  
    podány žádné protinávrhy, proto dal hlasovat. 
    Návrh usnesení: 
    Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje, aby funkce starosty a místostarosty byla i nadále neuvolněná.  
    Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se:  0    
    Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno 
    c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
    Starosta informoval o dosud prováděném způsobu hlasování a navrhl, aby volba starosty a  
    místostarosty proběhla veřejným hlasováním. Nebyly podány žádné protinávrhy, proto dal  
    hlasovat. 
     
 
    Návrh usnesení: 
    Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným    
    hlasováním. 
    Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se:  0    
    Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno 
    d) volba starosty 
    Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na funkci starosty. Iva Rychtecká navrhla pro funkci 
starosty Petra Vilímka. Zastupitel Karel Kameník navrhl pro funkci starosty Zdenku Konárkovou. 

Zdenka Konárková nominaci odmítla. 
Petr Vilímek nominaci přijal. 
Nebyl vznesen žádný další návrh, proto dal předsedající o návrhu hlasovat.  

    Návrh usnesení: 
    Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo starostu Petra Vilímka. 
    Výsledek hlasování: Pro:  4     Proti:  3     Zdrželi se:  0    
    Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno 
    Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta Petr Vilímek vedení zasedání. 
    e) volba místostarosty 
    Ing. Jiří Labský navrhl na funkci místostarosty Zdenku Konárkovou. Nebyl vznesen žádný protinávrh,  
    proto dal předsedající hlasovat.  
    Návrh usnesení: 
    Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo místostarostku Zdenku Konárkovou. 
    Výsledek hlasování: Pro:  4     Proti:  3     Zdrželi se:  0    
    Usnesení č. 6/2018 bylo schváleno  



O b e c   K o l d í n 

Koldín 15, 565 01 Choceň, IČ : 00279056 
Email : obec.koldin@quick.cz  , http://www.koldin.cz 

 
 

 
Strana:   4/6 
Počet příloh/listů: 3/4 
Spisový znak: 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
      a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
      Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
      z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl.  
      Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 
     Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se:  0    
     Usnesení č. 7/2018 bylo schváleno 
     b) volba předsedy finančního výboru 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 
     Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva Aleš Zeman navrhl zvolit do funkce předsedy  
     finančního výboru Jiřího Stárka.  
      Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje na funkci předsedy finančního výboru Jiřího Stárka. 
     Výsledek hlasování: Pro:  6     Proti:  0     Zdrželi se:  1    
     Usnesení č. 8/2018 bylo schváleno 
     c) volba předsedy kontrolního výboru 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
     Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva Aleš Zeman navrhl zvolit do funkce předsedy  
     kontrolního výboru Karla Kameníka.  
      Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín schvaluje na funkci předsedy kontrolního výboru Karla Kameníka. 
     Výsledek hlasování: Pro:  6     Proti:  0     Zdrželi se:  1    
     Usnesení č. 9/2018 bylo schváleno 
     d) volba členů finančního výboru 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány 
     následující návrhy: Člen zastupitelstva Aleš Zeman navrhl zvolit členy finančního výboru: 
     Iva Rychtecká, Martin Šklíba, Karel Kameník, Aleš Zeman.  
       
 
     Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo členy finančního výboru: Iva Rychtecká, Martin Šklíba, Karel  
     Kameník, Aleš Zeman 
     Výsledek hlasování: Pro:  4     Proti:  0     Zdrželi se:  3    
     Usnesení č. 10/2018 bylo schváleno 
    e) volba členů kontrolního výboru 
    Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly  
    podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Aleš Zeman navrhl zvolit členy kontrolního  
    výboru: Jan Burian, Libor Šeda, Aleš Zeman, Lenka Tomešová.  
    Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo členy kontrolního výboru: Jan Burian, Libor Šeda, Aleš Zeman,  
     Lenka Tomešová 
     Výsledek hlasování: Pro:  6     Proti:  0     Zdrželi se:  1    
     Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno 
    f) volba předsedy výboru pro výstavbu 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro    
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     výstavbu. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Aleš Zeman navrhl zvolit do 
     funkce předsedy výboru pro výstavbu Ing. Jiřího Labského. Před hlasováním byla dána možnost 
     zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
     Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo předsedu výboru pro výstavbu: Ing. Jiřího Labského 
     Výsledek hlasování: Pro:  6     Proti:  0     Zdrželi se:  1    
     Usnesení č. 12/2018 bylo schváleno 
     g) volba předsedy výboru pro rozvoj a životní prostředí 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro    
     rozvoj a životní prostředí. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdenka Konárková 
     navrhla zvolit do funkce předsedy výboru pro rozvoj a životní prostředí Aleše Zemana. Před  
     hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné  
     stanovisko sděleno nebylo. 
     Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo předsedu výboru pro rozvoj a životní prostředí: Aleše Zemana 
     Výsledek hlasování: Pro:  6     Proti:  0     Zdrželi se:  1    
     Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno 
     h) volba předsedy výboru pro kulturu a sport 
     Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru kultura a 
     sport. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdenka Konárková navrhla zvolit do  
     funkce předsedy výboru kultura a sport Ivu Rychteckou. Před hlasováním byla dána možnost  
     zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
     Návrh usnesení: 
     Zastupitelstvo obce Koldín zvolilo předsedu výboru kultura a sport: Ivu Rychteckou 
     Výsledek hlasování: Pro:  6     Proti:  0     Zdrželi se:  1    
     Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno 
 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon  funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
     Starosta obce navrhl stanovit odměny neuvolněným zastupitelům takto: starosta 0,5 koeficientu 
     částky pro uvolněného starostu, místostarosta 0,37 koeficientu částky pro uvolněného  
     místostarostu, předseda výboru maximální výši odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva. 
     Zastupitelstvo obce Koldín v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích stanoví, 
     že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne   
     přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna  
     náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v 
     případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
     Návrh usnesení: 
     Odměna všem neuvolněným zastupitelům náleží od 5. 11. 2018 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 
     odst. 2 písm. n 
     Výsledek hlasování: Pro:  7     Proti:  0     Zdrželi se:  0    
     Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno 
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7. Diskuse 
     Starosta informoval přítomné o výsadbě lípy k 100. výročí založení republiky. Lípa bude vysazena 
     u Svatého Václava. Brigáda na úpravu prostoru proběhne 11. 11. 2018. Osloví místní spolky.  
     Výsadba lípy bude uskutečněna 17. 11. 2018.  
     Diskuse proběhla ohledně komunitního centra – různé názory občanů. 
     Pan Turek Jiří upozornil na malou informovanost občanů o dění v obci.¨ 

 
8. Závěr a usnesení 
     Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod 
Usnesení nebylo. 
 

9. Seznam příloh 
     1) Příloha č.1 – Prezenční listina 
 2) Příloha č.2 – Slib člena zastupitelstva 
 3) Příloha č.3 – Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Koldín dne 5.11.2018 
 
 
 
Zapsal:                                        Zdenka Konárková         ....................................... 
 
Ověřovatelé zápisu:                   Ing. Jiří Labský     ....................................... 
                                                       

Karel Kameník   ....................................... 
 
Starosta:                                       Petr Vilímek    ....................................... 
 
 
 
Koldín 12. 11. 2018 
 
 

 

 

  

 

 

 

 


