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ZÁPIS  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravčice, 

konaného dne 17.10.2022 od 18:00 hodin. 
 
 
Přítomni: Jaroslav Prkno, Mgr. Kristýna Holubová, Kateřina Fabianová, Bc. Aneta Němečková, 
Jaroslava Dubovská, Ing. Miroslav Hájek, JUDr. Pavlína Foglar Marušincová, MPA 
 
Nepřítomni: - 
 
Zapisovatel: Kateřina Fabianová 
 
Ověřovatelé: Mgr. Kristýna Holubová, JUDr. Pavlína Foglar Marušincová, MPA 
 
Program:  1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 
3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 

odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 

4) Volba finančního a kontrolního výboru, příkazců operace a správce rozpočtu 
5) Schválení pravomoci starosty k provádění rozpočtových opatření 
6) Jmenování inventární, sociální a kulturní komise 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích)  
 

 
__________________________________________________________________________________ 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubravčice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin 
dosavadním starostou obce Jaroslavem Prknem (dále jako „předsedající“).  

 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
 
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 Doubravčice a 
jejích 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. 1) . Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Mgr. Kristýnu Holubovou a JUDr. Pavlínu Foglar 
Marušincovou, MPA a zapisovatelem Kateřinu Fabianovou.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Kristýnu Holubovou a JUDr. Pavlínu Foglar 
Marušincovou, MPA a zapisovatelem Kateřinu Fabianovou. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 81/22 – bylo schváleno 
 
2. Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Na základě návrhu zastupitele JUDr. Pavlíny 
Foglar Marušincové, MPA se rozhodlo o přesunu bodu č. 5 na další zasedání zastupitelstva.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání, s vyjmutím bodu č. 5.  
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 82/22 bylo schváleno. 
 
3. Volba starosty a místostarosty 
 
Určení počtu místostarostů:  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje zvolení dvou místostarostů. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 83/22 bylo schváleno. 
 
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  
Předsedající dále navrhl funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, pro 
jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněnou navrhl funkci starosty. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  s t a r o s t a 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 84/22 bylo schváleno. 
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Volba starosty:  
Mgr. Kristýna Holubová na základě výsledků voleb navrhla jako kandidáta na starostu Jaroslava Prkna. 
Dotyčný s kandidaturou souhlasí.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo zvolilo Jaroslava Prkna do funkce starosty.  
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 85/22 bylo schváleno. 
 
Volba místostarosty: 
Předsedající navrhuje na základě výsledků voleb dva kandidáty a to Mgr. Kristýnu Holubovou a Kateřinu 
Fabianovou.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo zvolilo Mgr. Kristýnu Holubovou a Kateřinu Fabianovou do funkce místostarostů. 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
Usnesení č. 86/22 bylo schváleno. 
 
 
4.  Volba finančního a kontrolního výboru, příkazců operace a správce rozpočtu 
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 
bude mít tři členy a zvolil příkazce rozpočtu a správce rozpočtu. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje: 
Finanční výbor – Ing. Miroslav Hájek (předseda), Bc. Aneta Němečková (člen), František Chmelenský 
Kontrolní výbor – JUDr. Pavlína Foglar Marušincová, MPA (předseda), Ing. Miroslav Hájek (člen), 
Jaroslava Dubovská (člen) 
Příkazce operace – Jaroslav Prkno 
Správce rozpočtu – Kateřina Fabianová 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 87/22 bylo schváleno. 
 
 
6. Jmenování inventární, sociální a kulturní komise 
 
Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo schválilo komise.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo jmenuje: 
Kulturní komisi – Bc. Aneta Němečková (předseda), Mgr. Kristýna Holubová (člen), JUDr. Pavlína Foglar 
Marušicová, MPA (člen) 
Inventární komisi – Kateřina Fabianová (předseda), František Chmelenský (člen), Martin Hladík (člen) 
Sociální komisi – Jaroslava Dubovská (předseda), MUDr. BcA Kateřina Malá, Mgr. Kristýna Holubová 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 88/22 bylo schváleno. 
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6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva 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, v aktuálně platném znění, poskytována odměna. Rovněž navrhl odměnu za výkon 
funkce neuvolněného místostarosty obce.  
Návrh usnesení:  

- zastupitelstvo schvaluje poskytování odměny zastupitelům ode dne přijetí tohoto usnesení 
v max. sazbách dle platných právních předpisů; 

- za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 20 000 Kč 
za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty; 

- zastupitelstvo v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti 
dnem jeho přijetí. 

- v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.  

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 89/22 bylo schváleno. 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17.10.2022 
 
 
Zapisovatel: Kateřina Fabianová 
 
 
Ověřovatelé: Mgr. Kristýna Holubová, dne 17.10.2022                    …....................................................  
 
  JUDr. Pavlína Foglar Marušincová, dne 17.10.2022  ……………......................................... 
 
Starosta:     Jaroslav Prkno, dne 17.10.2022          ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


