Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vacov č. 1,
konaného dne 18. 10. 2022 od 19,00 hodin
Program:
1. Zahájení, návrh programu jednání.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
3. Volba návrhové komise.
4. Zpráva o výsledku voleb.
5. Složení slibu členů ZO.
6. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů RO.
7. Výbory.
8. Stanovení odměn.
9. Diskuse.
10. Projev starosty.
K bodu 1:
Nejstarší zvolený přítomný zastupitel pan Miroslav Blahout zahájil v 19,00 hodin ustavující
zasedání ZO. Přivítal nově zvolené zastupitele a 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 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace o konání
zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vacov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 10. 10. 2022 do 18. 10. 2022.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající přednesl návrh programu jednání, viz výše. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Hlasování o programu jednání (viz výše): pro 14, proti 0, zdržel se 0.
K bodu 2: Zapisovatelkou byla určena paní Jana Blatná.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: MUDr. Ivana Uhlířová a pan Miroslav Blahout. K návrhu
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování o jménech ověřovatelů: pro 12, proti 0, zdržel se 2.
K bodu 3: Předsedající navrhl do návrhové komise MVDr. Michala Roučku, MUDr. Zuzanu
Appeltovou a pana Martina Moutelíka. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování o jménech ověřovatelů: pro 11, proti 0, zdržel se 3.
K bodu 4:
Miroslav Blahout přednesl zprávu o výsledku voleb (viz příloha č. 3).
Návrh usnesení č. 1/1:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledcích voleb do Zastupitelstva obce Vacov
přednesenou panem Miroslavem Blahoutem.
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K bodu 5: 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., v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že zapisovatelka p. Jana Blatná přečetla slib stanovený v § 69 odst.
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Vacov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 4). Po podpisu přijali
zastupitelé osvědčení o zvolení.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
K bodu 6: Předsedající sdělil, že dle § 99 odst. 3 zákona o obcích může být v obci naší velikosti
pouze pětičlenná rada obce.
Návrh usnesení č. 1/2:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení o počtu členů rady obce dle § 99 odst. 3 zákona o
obcích.
Předsedající navrhuje, aby hlasování o volbě starosty, místostarosty a ostatních tří členů
rady bylo veřejné. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby hlasování o volbě starosty, místostarosty a ostatních tří
členů rady bylo veřejné.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/3 bylo přijato.
Předsedající dále navrhuje, aby hlasování o jednotlivých funkcích bylo podle abecedního
pořadí příjmení.
Návrh usnesení č. 1/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby hlasování o jednotlivých funkcích bylo podle abecedního
pořadí příjmení.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/4 bylo přijato.
Předsedající vyzval zástupce jednotlivých stran, aby sdělili své kandidáty na funkci uvolněného
starosty:
Za stranu č. 1 – Strana občanů Vacovska MVDR. Michal Roučka – není návrh
Za stranu č. 2 – Sdružení občanských demokratů Vacov MUDr. Ivana Uhlířová
– kandidát František Čtvrtník, DiS.
Předsedající konstatoval, že na funkci uvolněného starosty obce byl navržen pouze jeden
kandidát – František Čtvrtník, DiS.. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci uvolněného starosty Františka Čtvrtníka, DiS.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/5 bylo přijato.
Předsedající Miroslav Blahout poté poblahopřál zvolenému starostovi Františku Čtvrtníkovi a
předal mu slovo. Starosta poděkoval za dosavadní vedení schůze i blahopřání a pokračoval
dalším bodem tohoto zasedání.
Nově zvolený starosta p. František Čtvrtník vyzval zástupce jednotlivých stran, aby sdělili své
kandidáty na funkci neuvolněného místostarosty.
Za stranu č. 1 – Strana občanů Vacovska – kandidátka Ing. Veronika Šťastná
Za stranu č. 2 – Sdružení občanských demokratů Vacov – není návrh
Starosta konstatoval, že na funkci neuvolněného místostarosty obce byla navržena pouze
jedna kandidátka – Ing. Veronika Šťastná. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněné místostarostky paní Ing. Veroniku
Šťastnou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/6 bylo přijato.
Starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby sdělili své kandidáty na funkci člena rady obce.
Za stranu č. 1 – Strana občanů Vacovska - není návrh
Za stranu č. 2 – Sdružení občanských demokratů Vacov – kandidát pan Miroslav Blahout,
Mgr. Pavlína Kopáčiková a Ing. Zdeněk Novák
Starosta konstatoval, že na funkci neuvolněných členů rady obce byly navrženi kandidáti Miroslav Blahout, Mgr. Pavlína Kopáčiková a Ing. Zdeněk Novák. K návrhu nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněného člena rady pana Miroslava Blahouta.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/7 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněného člena rady paní Mgr. Pavlínu
Kopáčikovou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/8 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněného člena rady Ing. Zdeňka Nováka.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/9 bylo přijato.
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K bodu 7: Výbory.
Starosta informoval o povinnosti zřídit kontrolní a finanční výbor, přičemž předsedou výboru
musí být člen zastupitelstva, členem občan obce (mimo starosty, místostarosty a osoby
zajišťující rozpočtové a účetní práce na OÚ). Navrhuje zvolit výbory tříčlenné.
Na funkci předsedy kontrolního výboru obce byl navržen pouze jeden kandidát – MVDr.
Michal Roučka. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci předsedy kontrolního výboru MVDr. Michala
Roučku.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/10 bylo přijato.
Na funkci členů kontrolního výboru obce jsou navrženi – Dr. Jan Šťastný, MBA, paní Pavla
Valtová. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/11:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena kontrolního výboru Dr. Jana Šťastného, MBA.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/11 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/12:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členku kontrolního výboru paní Pavlu Valtovou.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/12 bylo přijato.
Na funkci předsedy finančního výboru obce byl navržen pouze jeden kandidát – Martin
Moutelík. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/13:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci předsedy finančního výboru pana Martina
Moutelíka.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/13 bylo přijato.
Na funkci členů finančního výboru obce jsou navrženi – Radek Ptáček a Ing. Marie
Roučková. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 1/14:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena finančního výboru pana Radka Ptáčka.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/14 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/15:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členku finančního výboru Ing. Marii Roučkovou.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/15 bylo přijato.
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K bodu 8: Starosta přednesl návrhy odměn pro jednotlivé funkce. K návrhu nebyly vzneseny
připomínky.
1) Zastupitelstvo obce Vacov v souladu s § 72 odst. 2a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
Místostarostka 6.000 Kč
Návrh usnesení č. 1/16:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněnou místostarostku ve výši 6.000 Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/16 bylo přijato.
Člen rady obce 3.000 Kč
Návrh usnesení č. 1/17:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněné členy rady obce ve výši 3.000 Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/17 bylo přijato.
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.000 Kč
Návrh usnesení č. 1/18:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce bez další
funkce ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/18 bylo přijato.
Předseda výboru zastupitelstva obce 1.500 Kč
Návrh usnesení č. 1/19:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněného předsedu výboru zastupitelstva ve
výši 1.500 Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/19 bylo přijato.
Předseda stavební komise rady obce 4.000 Kč
Návrh usnesení č. 1/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněného předsedu stavební komise rady obce
ve výši 4.000 Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/20 bylo přijato.
Člen stavební komise rady obce 2.000 Kč
Návrh usnesení č. 1/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněného člena stavební komise rady obce ve
výši 2.000 Kč.
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/21 bylo přijato.
2) Zastupitelstvo obce Vacov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nástupu 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 (místostarosty, předsedy výboru, předsedy stavební komise a
člena stavební komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do příslušné funkce.
Návrh usnesení č. 1/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený systém (bod 8, odstavec 2)
neuvolněných členů zastupitelstva obce a jeho výborů.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/22 bylo přijato.

odměňování

K bodu 9: Paní Ing. Veronika Šťastná a pan František Čtvrtník, DiS. poděkovali voličům a
všem členům svých volebních stran a poblahopřáli nově zvoleným zastupitelům.
K bodu 10: Starosta poblahopřál všem zastupitelům k jejich zvolení a srdečně přivítal čtyři
nově zvolené členy do samosprávy obce. Poděkoval zároveň končícímu starostovi obce panu
Miroslavu Roučkovi a končícímu místostarostovi obce panu Františkovi Hůlemu za jejich
mnohaletou práci pro obec Vacov. Poděkování patřilo i ostatním bývalým zastupitelům, kteří
již v tomto funkčním období dále nepokračují. Zároveň poděkoval všem zvoleným
zastupitelům za jejich projevenou důvěru a vyjádřil přesvědčení, že nově zvolené zastupitelstvo
je zárukou pokračování skvělé spolupráce ve vedení obce, které zároveň přispěje k dalšímu
jejímu rozvoji.
Dále poděkoval všem občanům, kteří přišli k volbám a vyslovili tak podporu nově zvolenému
zastupitelstvu v okamžiku, kdy končí velice úspěšná éra pod vedením pana starosty Miroslava
Roučky. Pan starosta přislíbil za všechny nově zvolené zastupitele, že se budou společně snažit
vytvářet z Vacova co nejpříjemnější místo pro život jejich našich občanů.
Ve svém vystoupení bývalý starosta Roučka krátce zhodnotil svou záslužnou mnohaletou práci
pro obec, popřál novému zastupitelstvu a hlavně starostovi hodně sil, pevné nervy a mnoho
úspěchů v nadcházející nelehké práci.
Starosta všem zúčastněným poděkoval a ukončil zasedání v 19,45 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích.
3. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
4. Listina prokazující slib členů zastupitelstva
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Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Vacov č. 1 ze dne 18. 10. 2022
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
 Zprávu o výsledcích voleb do zastupitelstva obce.
II. Konstatuje, že
 Všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem předepsaný slib bez
výhrady a ujali se svého mandátu.
III. Zřizuje
 Pětičlennou radu obce
 Tříčlenný kontrolní výbor obce ve složení:
Předseda MVDr. Michal Roučka
členové: Dr. Jan Šťastný, Pavla Valtová
 Tříčlenný finanční výbor obce ve složení:
předseda Martin Moutelík,
členové Radek Ptáček a Ing. Marie Roučková
IV. Zvolilo
 Uvolněného starostu obce pana Františka Čtvrtníka, DiS.
 Neuvolněnou místostarostku obce paní Ing. Veroniku Šťastnou
 Neuvolněné členy rady obce pana Miroslava Blahouta
paní Mgr. Pavlínu Kopáčikovou
pana Ing. Zdeňka Nováka
V. Schvaluje
 Program jednání
 Ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
 Veřejné hlasování o jednotlivých funkcích abecedně dle příjmení kandidátů
 Výši měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
Místostarostka
6.000 Kč
Člen rady
3.000 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.000 Kč
Předseda výboru
1.500 Kč
Předseda stavební komise RO
4.000 Kč
Člen stavební komise RO
2.000 Kč
 Zastupitelstvo obce Vacov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu 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 (místostarosty, předsedy výboru, předsedy stavební komise a člena
stavební komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do příslušné funkce.
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Výpis usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Vacov č. 1 ze dne 18. 10. 2022
Návrh usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci uvolněného starosty Františka Čtvrtníka, DiS.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/5 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněné místostarostky paní Ing. Veroniku
Šťastnou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/6 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněného člena rady pana Miroslava
Blahouta.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/7 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněného člena rady paní Mgr. Pavlínu
Kopáčikovou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 1/8 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 1/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje na funkci neuvolněného člena rady Ing. Zdeňka Nováka.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1/9 bylo přijato.
Zápis byl vyhotoven 20. 10. 2022
Ověřili:

Zapisovatelka: Jana Blatná

Miroslav Blahout (v.r.)

dne 20.10.2022

MUDR. Ivana Uhlířová (v.r.) dne 21.10.2022

Starosta:

František Čtvrtník, DiS. (v.r.)
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