
Zápis	
z	ustavujícího	zasedání	Zastupitelstva	obce	Malíkov,	

konaného	dne	18.10.2022,	od	17:00	hodin.		

Zahájení	zasedání	zastupitelstva	

Zasedánı	́Zastupitelstva	obce	Malıḱov	(dále	též	jako	„zastupitelstvo“)	bylo	zaháje-
no	 v	 17:00	 hodin	 dosavadnıḿ	 starostou	 obce	 Vladimıŕem	 SGmıd́ou	 (dále	 jako	
„předsedajıćı“́).		

Před	zahájenıḿ	zasedánı	́bylo	členům	zastupitelstva	obce	(při	prezenci)	předáno	
osvědčenı	́ o	 zvolenı	́ členem	 zastupitelstva	 obce	 podle	 §	 53	 zákona	 č.	 491/2001	
Sb.,	 o	 volbách	 do	 zastupitelstev	 obcı	́ a	 o	 změně	 některých	 zákonů,	 ve	 zněnı	́
pozdějšıćh	předpisů.	

Předsedajıćı	́schůze	konstatoval,	že	zasedánı	́bylo	řádně	svoláno	tak,	aby	se	v	sou-
ladu	 s	 §	 91	 odst.	 1	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcıćh	 (obecnı	́ zřıźenı)́,	 ve	 zněnı	́
pozdějšıćh	předpisů,	konalo	do	15	dnů	ode	dne	uplynutı	́lhůty	pro	podánı	́návrhů	
soudu	na	neplatnost	voleb	nebo	hlasovánı	́(žádný	návrh	nebyl	podán).	Informace	
podle	§	93	odst.	1	zákona	o	obcıćh	byla	na	úřednı	́desce	Obecnıh́o	úřadu	Malıḱov	
zveřejněna	v	souladu	se	zákonem	po	dobu	nejméně	7	dnı,́	a	 to	od	9.10.2022	do	
17.10.2022.	Současně	byla	zveřejněna	na	„elektronické	úřednı	́desce“.		

Předsedajıćı	́schůze	dále	z	prezenčnı	́listiny	přıt́omných	členů	zastupitelstva	(pří-
loha	 1)	 konstatoval,	 že	 přıt́omno	 je	 9	 členů	 zastupitelstva	 (z	 celkového	 počtu	
všech	9	členů	zastupitelstva),	takže	zastupitelstvo	je	usnášenıśchopné	(§	92	odst.	
3	zákona	o	obcıćh).	

*	 *	 *	

Složení	slibu	členy	zastupitelstva	

Předsedajıćı	́v	souladu	s	§	69	odst.	2	zákona	o	obcıćh	vyzval	přıt́omné	 členy	za-
stupitelstva	ke	složenı	́slibu.	Před	složenıḿ	slibu	předsedajıćı	́upozornil	přıt́omné	
členy	zastupitelstva,	že	odmıt́nutı	́složit	slib	nebo	složenı	́slibu	s	výhradou	má	za	
následek	zánik	mandátu	 (§	55	zákona	 č.	491/2001	Sb.,	o	volbách	do	zastupitel-
stev	obcı	́a	o	změně	některých	zákonů,	ve	zněnı	́pozdějšıćh	předpisů).	

Složenı	́ slibu	proběhlo	 tak,	 že	předsedajıćı	́ přečetl	 slib	 stanovený	 v	 §	69	odst.	 2	
zákona	o	obcıćh	„Slibuji	věrnost	CGeské	republice.	Slibuji	na	svou	 čest	a	svědomı,́	
že	svoji	 funkci	budu	vykonávat	svědomitě,	v	zájmu	obce	Malıḱov	a	jejıćh	občanů	
a	 řıd́it	 se	U[ stavou	a	zákony	CGeské	republiky.“	a	 jmenovitě	vyzval	přıt́omné	 členy	
zastupitelstva	ke	 složenı	́ slibu	pronesenıḿ	 slova	 „slibuji“	 a	podpisem	na	připra-
veném	archu	(příloha	č.	2)		

ZG ádný	člen	zastupitelstva	neodmıt́l	složit	slib	ani	nesložil	slib	s	výhradou.	

*	 *	 *	



Určení	ověřovatelů	a	zapisovatele	

Předsedajıćı	́navrhl	určit	ověřovateli	zápisu	Lubomıŕa	SG ıṕa	a	Jana	Vlacha	a	zapiso-
vatelem	Janu	Kučerovou.	K	návrhu	nebyly	vzneseny	žádné	protinávrhy.	Před	hla-
sovánıḿ	dal	předsedajıćı	́možnost	vyjádřit	se	přıt́omným	občanům.	

Usnesení:		
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	určuje	ověřovateli	 zápisu	Lubomíra	Šípa	a	 Jana	
Vlacha	a	zapisovatelem	Janu	Kučerovou.	

Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0		
Usnesení	č.	1	bylo	schváleno.	

*	 *	 *	

Schválení	programu	

Předsedajıćı	́seznámil	přıt́omné	s	návrhem	programu	v	souladu	s	pozvánkou	pře-
danou	členům	zastupitelstva	a	v	souladu	s	informacı	́zveřejněnou	na	úřednı	́des-
ce.	K	návrhu	programu	nebyly	vzneseny	návrhy	na	doplněnı.́	Před	hlasovánıḿ	dal	
předsedajıćı	́možnost	vyjádřit	se	přıt́omným	občanům.	

Předsedajıćı	́dal	hlasovat	o	návrhu	programu.		

Návrh	usnesení:		
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	schvaluje	následující	program	ustavujícího	zase-

dání:	

I) Volba	starosty	a	místostarosty		
• určení	počtu	místostarostů	
• určení	způsobu	volby	starosty	a	místostarosty	
• volba	starosty	
• volba	místostarosty	

II) Zřízení	Sinančního	a	kontrolního	výboru	
• určení	počtu	členů	Sinančního	a	kontrolního	výboru	
• volba	předsedy	Sinančního	výboru	
• volba	předsedy	kontrolního	výboru	
• volba	členů	Sinančního	výboru	
• volba	členů	kontrolního	výboru	

III) Rozhodnutí	o	odměnách	za	výkon	funkcí	neuvolněných	členů	zastupi-
telstva	(§	72	odst.	2	zákona	o	obcích)		

IV) 		Diskuse	

Výsledek	hlasování:			Pro	9		Proti	0	Zdrželi	se	0		
Usnesení	č.	2	bylo	schváleno.		



*	 *	 *	
Bod	I	-	volba	starosty	a	místostarosty	

Určení	počtu	místostarostů:		

Předsedajıćı	́ navrhl,	 aby	 zastupitelstvo	 volilo	 pouze	 jednoho	mıśtostarostu.	 Jiné	
návrhy	nebyly	vzneseny,	proto	bylo	hlasováno.	Před	hlasovánıḿ	byla	dána	mož-
nost	zastupitelům	i	přıt́omným	občanům	sdělit	své	stanovisko.	ZG ádné	stanovisko	
vzneseno	nebylo.	

Usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	schválilo	zvolení	jednoho	místostarosty.	
Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0		
Usnesení	č.	3	bylo	schváleno.	

Určení	způsobu	volby	starosty	a	místostarosty:		

Předsedajıćı	́konstatoval,	že	nestanovı-́li	zastupitelstvo	jinak,	probıh́á	volba	staro-
sty	a	mıśtostarosty	veřejně	hlasovánıḿ.	Změnu	způsobu	hlasovánı	́musı	́ schválit	
zastupitelstvo.	V	přıṕadě	 tajné	 volby	budou	hlasy	 jednotlivými	 členy	 zastupitel-
stva	 odevzdány	 do	 připravené	 hlasovacı	́ urny,	 následně	 budou	 předsedajıćıḿ	
spočıt́ány	 a	 přıṕadným	 členům	 zastupitelstva	 bude	 umožněno	 výsledek	 sčıt́ánı	́
zkontrolovat.	 Předsedajıćı	́ vyzval	 členy	 zastupitelstva	 k	 přednesenı	́ návrhů	 na	
změnu	způsobu	hlasovánı.́	ZG ádné	návrhy	nebyly	podány.	

Předsedajıćı	́ dále	 upozornil,	 že	 nejdřıv́e	 bude	 volen	 starosta	 a	 po	 jeho	 zvolenı,́	
přıṕadně	po	nezvolenı	́žádného	kandidáta	bude	přistoupeno	k	volbě	mıśtostaros-
ty.	 O	 jednotlivých	 kandidátech	 bude	 hlasováno	 v	 pořadı,́	 v	 jakém	 byli	 navrženi,	
přičemž	po	platném	zvolenı	́konkrétnıh́o	kandidáta	již	nebude	v	hlasovánı	́pokra-
čováno.		

Navrhování	kandidátů	na	funkci	starosty	a	volba	starosty:		

Předsedajıćı	́ vyzval	 členy	 zastupitelstva	 k	 podávánı	́ návrhů	 na	 funkci	 starosty.	
Byly	podány	následujıćı	́návrhy:	CG len	zastupitelstva	Vladimıŕ	SGmıd́a	navrhl	zvolit	
do	funkce	starosty	Lucii	Přikrylovou.	Před	hlasovánıḿ	byla	dána	možnost	zastupi-
telům	i	přıt́omným	občanům	sdělit	své	stanovisko.	Erik	Konečný	navrhl	do	funkce	
starosty	sebe.		

Usnesení:	
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	volí	starostkou	Lucii	Přikrylovou.		
Výsledek	hlasování:			Pro	7	Proti	1	Zdrželi	se	1.		
Usnesení	č.	5	bylo	schváleno.		



Navrhování	kandidátů	na	funkci	místostarosty	a	volba	místostarosty:		

Předsedajıćı	́vyzval	členy	zastupitelstva	k	podávánı	́návrhů	na	funkci	mıśtostaros-
ty.	Byly	podány	následujıćı	́návrhy:	CG len	zastupitelstva	Vladimıŕ	SGmıd́a	navrhl	zvo-
lit	do	funkce	mıśtostarosty	Janu	Kučerovou.	Před	hlasovánıḿ	byla	dána	možnost	
zastupitelům	i	přıt́omným	občanům	sdělit	své	stanovisko.	ZG ádné	stanovisko	sdě-
leno	nebylo.	

Usnesenı:́	
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	volí	místostarostou	Janu	Kučerovou.		
Výsledek	hlasování:			Pro	7		Proti	0	Zdrželi	se	2.		
Usnesení	č.	6	bylo	schváleno.	

*	 *	 *	

Bod	II	-	Zřízení	Sinančního	a	kontrolního	výboru	

Zřízení	výborů	a	určení	počtu	jejich	členů:		

Předsedajıćı	́ úvodem	tohoto	bodu	informoval	o	povinnosti	zřıd́it	binančnı	́a	kont-
rolnı	́výbor	[§	117	odst.	2	a	§	84	odst.	2	pıśm.	l)	zákona	o	obcıćh],	neboť	funkčnı	́
obdobı	́ výborů	 předchozıh́o	 zastupitelstva	 zaniklo	 spolu	 se	 zánikem	 původnıh́o	
zastupitelstva.	Zastupitelstvo	určuje	počet	 členů	výboru,	který	musı	́ být	 lichý	 (§	
118	 odst.	 2	 zákona	 o	 obcıćh),	 přičemž	 binančnı	́ a	 kontrolnı	́ výbor	 musı	́ mıt́	
nejméně	 tři	 členy	 (§	 119	 odst.	 1	 zákona	 o	 obcıćh).	 CG leny	 výboru	 mohou	 být	
členové	zastupitelstva	i	jiné	osoby,	pouze	předsedou	výboru	může	být	jen	člen	za-
stupitelstva	 (§	117	odst.	4	zákona	o	obcıćh).	CG leny	kontrolnıh́o	nebo	 binančnıh́o	
výboru	 nemůže	 být	 starosta,	mıśtostarosta,	 tajemnıḱ	 obecnıh́o	 úřadu	 ani	 osoby	
zabezpečujıćı	́rozpočtové	a	účetnı	́práce	na	obecnıḿ	úřadu	(§	119	odst.	1	zákona	
o	obcıćh).	

Předsedajıćı	́ navrhl,	 aby	 zastupitelstvo	 zřıd́ilo	 binančnı	́ výbor	 a	 kontrolnı	́ výbor,	
přičemž	každý	z	nich	bude	mıt́	tři	členy.	Jiný	návrh	podán	nebyl.	Před	hlasovánıḿ	
byla	dána	možnost	zastupitelům	i	přıt́omným	občanům	sdělit	své	stanovisko.	ZG á-
dné	stanovisko	sděleno	nebylo.	

Usnesenı:́	
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	zřizuje	Iinanční	výbor	a	kontrolní	výbor.	Oba	vý-
bory	budou	tříčlenné.	
Výsledek	hlasování:			Pro	9		Proti	0	Zdrželi	se	0	
Usnesení	č.	7	bylo	schváleno.	

Volba	předsedy	Sinančního	výboru:		

Předsedajıćı	́ vyzval	 členy	 zastupitelstva	 k	 podávánı	́ návrhů	 na	 funkci	 předsedy	
binančnıh́o	výboru.	Byly	podány	následujıćı	́návrhy:	CG len	zastupitelstva	Lucie	Při-
krylová	 navrhla	 zvolit	 do	 funkce	 předsedy	 binančnıh́o	 výboru	 Vladimıŕa	 SGmıd́u	



Před	 hlasovánıḿ	 byla	 dána	možnost	 zastupitelům	 i	 přıt́omným	 občanům	 sdělit	
své	stanovisko.	ZG ádné	stanovisko	sděleno	nebylo.	

Usnesenı:́	
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	volí	předsedou	Iinančního	výboru	Vladimíra	Šmí-
du	
Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0	
Usnesení	č.	8	bylo	schváleno.	

Volba	předsedy	kontrolního	výboru:		

Předsedajıćı	́ vyzval	 členy	 zastupitelstva	 k	 podávánı	́ návrhů	 na	 funkci	 předsedy	
kontrolnıh́o	výboru.	Byly	podány	následujıćı	́návrhy:	CG len	zastupitelstva	Vladimıŕ	
SGmıd́a	navrhl	zvolit	do	funkce	předsedy	kontrolnıh́o	výboru	Jana	Vlacha.	Před	hla-
sovánıḿ	byla	dána	možnost	zastupitelům	i	přıt́omným	občanům	sdělit	své	stano-
visko.	ZG ádné	stanovisko	sděleno	nebylo.	

Usnesenı:́	
Zastupitelstvo	obce	Malíkov	volí	předsedou	kontrolního	výboru	Jana	Vlacha.	
Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0	
Usnesení	č.	9	bylo	schváleno.	

Volba	členů	Sinančního	a	kontrolního	výboru:		

Předsedajıćı	́vyzval	 členy	zastupitelstva	k	podávánı	́návrhů	na	 členy	kontrolnıh́o	
výboru	a	 binančnıh́o	 výboru.	Byly	podány	následujıćı	́ návrhy:	 Zvolit	 členy	 binan-
čnıh́o	 výboru	Hanu	 SGmıd́ovou	 a	 Veroniku	 Pocklánovou,	 zvolit	 členy	 kontrolnıh́o	
výboru	Lubomıŕa	SG ıṕa	a	Jaroslava	Odehnala.		

Usnesenı:́	
Zastupitelstvo	 obce	Malíkov	 volí	 členy	 Iinančního	 výboru	 Hanu	 Šmídovou	 a	
Veroniku	Pocklánovou.		
Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0	
Usnesení	č.	10	bylo	schváleno.	

Usnesenı:́	
Zastupitelstvo	 obce	Malíkov	 volí	 členy	 kontrolního	 výboru	 Lubomíra	 Šípa	 a	
Jaroslava	Odehnala.		
Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0	
Usnesení	č.	11	bylo	schváleno.	

*	 *	 *	



Bod	III	–	Rozhodnutí	o	odměnách	za	výkon	funkcí	neuvolněných	členů	zastupitel-
stva 	1

Předsedajıćı	́navrhl,	aby	neuvolněným	členům	zastupitelstva	byla	v	souladu	s	§	72	
odst.	2	 zákona	o	obcıćh	a	nařıźenıḿ	vlády	 č.	 318/2017	Sb.,	 o	výši	 odměn	 členů	
zastupitelstev	územnıćh	samosprávných	celků,	v	aktuálně	platném	zněnı,́	posky-
tována	odměna	a	to	ode	dne	18.10.2022 .	2

Členové	zastupitelstva	se	zřekli	odměny	za	výkon	funkcí	člena	obecního	za-
stupitelstva,	předsedu	Sinanční	komise,	předsedu	kontrolní	komise	a	člena	
Sinanční	a	kontrolní	komise.	

Usnesení:		
Na	výši	odměn	starosty	a	místostarosty	se	členové	zastupitelstva	dohodnou	
po	předání	obecního	úřadu.		

Výsledek	hlasování:			Pro	9	Proti	0	Zdrželi	se	0		
Usnesení	č.	12	bylo	schváleno.	

*	 *	 *	
Bod	IV	-	Diskuse	

1. Vladimıŕ	SGmıd́a	informuje	občany	a	členy	OZ	o	aktuálnı	́binančnı	́situaci	obce	Malıḱov	a	
shrnuje	hospodařenı	́obecnıh́o	zastupitelstva	v	obdobı	́11.2018	-	10.2022	

2. Pan	Ulman	se	dotazuje	na	binančnı	́nákladnost	rekonstrukce	mıśtnı	́komunikace	a	vy-
jadřuje	svůj	názor	na	jejı	́provedenı.́		

3. Zastupitelstvo	diskutuje	na	téma	poškozené	obecnı	́aparatury,	ke	kterému	se	vrátı	́na	
zasedánı	́OZ	v	budoucnu.		

4. OZ	odsouhlasilo,	že	oslovı	́do	funkce	kulturnı	́komise	jako	předsedu	Miroslavu	Hofma-
novou	a	členy	Marii	Vlachovou	a	Kristýnu	Kořenovskou.	Panı	́Hofmanová	souhlası.́		

5. Panı	́Kamila	SG ıṕová	informuje	o	vedenı	́obecnı	́kroniky,	kterou	by	ráda	vedla	do	konce	
roku	2022	a	následně	kroniku	předala.		

*	 *	 *	

Předsedajıćı	́ukončil	zasedánı	́zastupitelstva	v	18:00h.		

Přílohy	zápisu:	
1) Prezenčnı	́listina	
2) Listina	prokazujıćı	́složenı	́slibu	členů	zastupitelstva	obce	
3) Zveřejněná	informace	o	konánı	́ustavujıćıh́o	zasedánı	́podle	§	93	odst.	1	zákona	o	ob-

cıćh	



Zápis	byl	vyhotoven	dne:	18.10.2022	

Zapisovatel:		 							Jana	Kučerová		

Ověřovatelé:										Lubomıŕ	SG ıṕ			 	 dne	18.10.2022	

									Jan	Vlach		 	 dne	18.10.2022	

Starosta:																		Lucie	Přikrylová		 dne	18.10.2022	

Razítko	obce:	


	Zápis
	z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malíkov,
	konaného dne 18.10.2022, od 17:00 hodin.

