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Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Věcov 

konaného dne 22. října 2022 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici  
ve Věcově 

Přítomni: Eva Laštovicová, Bc. Jaroslava Bobková, Ing. Jiří Mareček, Mgr. Miroslava 
Prudká, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Aleš Kalášek, Bc. Jaroslav Štěrba, Jan Kostečka, Miroslav 
Vraspír, Martin Bojanovský, Milan Černý, Tomáš Bukáček, Jana Kadeřávková, Lenka 
Ošmerová, Sylva Totušková, František Vaníček 
Hosté: viz prezenční listina 
 
Bod I – Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Věcov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:05 hodin dosavadní starostkou obce Evou Laštovicovou (dále jako 
„předsedající“).  
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání 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 (dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování 
(lhůta uplynula dne 7. října 2022 v 16:00 hod., žádný návrh nebyl podán). 
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního 
úřadu Věcov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 
11. října 2022 do 23. října 2022.  Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné               
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele a návrhové komise 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Jana Kostečku a p. Milana Černého 
a zapisovatelem p. Pavlínu Korbářovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov určuje ověřovateli zápisu p. Jana Kostečku                          
a  p. Milana Černého a zapisovatelem p. Pavlínu Korbářovou 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/8/2022 bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhla určit do návrhové komise p. Janu Kadeřávkovou 
a p. Ing. Aleše Tulise.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov určuje členy návrhové komise p. Janu 
Kadeřávkovou a p. Ing.  Aleše  Tulise 

 Hlasováno: Pro 14    Proti 0. Zdrželi se 1 
 Usnesení č. 2/8/2022 bylo schváleno 
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Bod II – Složení slibu členy zastupitelstva 

 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. 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 obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 
Složení slibu proběhlo tak, že p. Jana Kadeřávková  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 obce Věcov a jejích 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  
Jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu do rukou 
předsedající pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině „Složení 
slibu člena zastupitelstva obce Věcov“. (příloha č. 2)  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 
Bod III – Schválení programu 
 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  Před hlasováním 

dala  předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje následující program ustavujícího 
zasedání. 
 

Program:   
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
2. Složení slibu členů zastupitelstva 
3. Schválení programu jednání 
4. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

a. určení počtu místostarostů 
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění  
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d. volba starosty 
e. volba místostarosty 
f. volba členů rady 

5. Volba finančního a kontrolního výboru 
a. určení počtu členů výboru finančního a kontrolního 
b. volba předsedy finančního a kontrolního výboru 
c. volba členů finančního a kontrolního výboru 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů 
zastupitelstva  

7. Příprava voleb osadních výborů 
8. Rozpočtové opatření 
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9.   Diskuse, ostatní záležitosti (kulturní komise, člen školské rady za  
 obec a pod.) 

10.  Usnesení,  závěr   
 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/8/2022 bylo schváleno. 
 
 

Bod IV – Volba starosty a místostarosty 
 

1. Určení počtu místostarostů:  
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování:   Pro 15   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/8/2022 bylo schváleno. 

 
2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  

Předsedající dále navrhla funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) 
zákona o obcích, pro jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. 
Jako uvolněnou navrhla funkci starosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov určuje tyto funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni: 

 starosta 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/8/2022 bylo schváleno. 

 
3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí 
schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy 
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou 
předsedající spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno 
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva 
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  Členky zastupitelstva 
Bc. Jaroslava Bobková a Lenka Ošmerová podaly návrh na tajné hlasování.  
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Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat: 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje tajný způsob volby starosty 
a místostarosty postupem uvedeným předsedající.  
Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6/8/2022 bylo schváleno. 

 
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě 
místostarosty.  

 
4. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Aleš Tulis navrhl zvolit 
do funkce starosty Bc. Jaroslavu Bobkovou.  Člen zastupitelstva Jan Kostečka 
navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Miroslavu Prudkou. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
 
Členům zastupitelstva byly rozdány volební lístky se jmény kandidátů. Po jejich 
odevzdání do hlasovací urny přistoupila předsedající společně se členy 
zastupitelstva Ing. Alešem Kaláškem a Mgr. Sylvou Totuškovou k sečtení hlasů 
jednotlivých kandidátů.  

 
Výsledek hlasování: 
Kandidát č. 1 Bc. Jaroslava Bobková obdržela 11 hlasů 
Kandidát č. 2 Mgr. Miroslava Prudká obdržela 4 hlasy 

 
Kandidát č. 1 obdržel 11 hlasů, což je souhlas nadpoloviční většiny všech členů 
zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí starostkou obce Věcov pro volební období 
2022 – 2026  Bc. Jaroslavu Bobkovou z Věcova. 
Usnesení č. 7/8/2022 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starostky převzala nová starostka vedení zasedání (dále vedena jako 
„předsedající“). 

 
5. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 
místostarosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Bc. Jaroslav 
Štěrba navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Jiřího Marečka. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Členům zastupitelstva byly rozdány volební lístky se jmény kandidáta. Po jejich 
odevzdání do hlasovací urny přistoupila předsedající společně se členy 
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zastupitelstva Ing. Alešem Kaláškem a Mgr. Sylvou Totuškovou k sečtení hlasů 
navrženého kandidáta. 
 
Kandidát obdržel 13 hlasů, což je souhlas nadpoloviční většiny všech členů 
zastupitelstva obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí místostarostou Ing. Jiřího Marečka z Věcova. 
Usnesení č. 8/8/2022 bylo schváleno. 

 
6. Navrhování kandidátů a volba členů rady obce  

Rada obce Věcov má pět členů. Podle ustanovení § 99 odst. 3 Radu obce tvoří 

starosta, místostarosta a další tři členové zastupitelstva. Předsedající jako členy rady 

obce navrhla p. Ing. Aleše Kaláška, p. Jana Kostečku a p. Miroslava Vraspíra.  Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Věcov volí p. Ing. Aleše Kaláška členem rady obce. 

Hlasováno: Pro 14  Proti 0 Zdržel se 1 

 Usnesení č. 9 /8/2022 bylo schváleno 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Věcov volí p. Jana Kostečku členem rady obce. 

Hlasováno: Pro 14 Proti 0 Zdržel se 1 

 Usnesení č. 10/8/2022 bylo schváleno 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Věcov volí p. Miroslava Vraspíra členem rady obce. 

Hlasováno: Pro  14  Proti 0 Zdržel se 1 

 Usnesení č. 11/8/2022 bylo schváleno 

 

Bod V – Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

1. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční 
a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť 
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. 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, pouze předsedou výboru může být jen 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). 

 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12/8/2022  bylo schváleno. 

 
2. Volba předsedy finančního výboru:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Aleš 
Tulis navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Jana Kostečku, člen 
zastupitelstva František Vaníček navrhl Miroslava Vraspíra, předsedající navrhla 
p. Martina Bojanovského. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům                    
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající požádala návrhovou komisi, aby určila, v jakém pořadí se bude 
o návrzích hlasovat. Návrhová komise určila hlasování v tomto pořadí:  
1. Jan Kostečka, 2. Miroslav Vraspír, 3. Martin Bojanovský. 
 
Průběh hlasování: 
Kandidát č. 1 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí předsedou finančního výboru Jana Kostečku. 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 8 
Usnesení  nebylo schváleno. 
Kandidát č. 2 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí předsedou finančního výboru Miroslava 
Vraspíra. 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdržel se 8 
Usnesení  nebylo schváleno. 
Kandidát č. 3 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí předsedou finančního výboru Martina 
Bojanovského. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0 Zdržel se 1 
Usnesení č. 13/8/2022  bylo schváleno. 

 
3. Volba předsedy kontrolního výboru:  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: předsedající navrhla zvolit 
do funkce předsedy kontrolního výboru p. Milana Černého. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí předsedou kontrolního výboru p. Milana 
Černého. 
Výsledek hlasování:   Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 14/8/2022   bylo schváleno. 
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4. Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy  finančního 
výboru. Předsedající navrhla zvolit členy finančního výboru p. Miroslava Vraspíra 
a p. Jana Kostečku Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající požádala návrhovou komisi, aby určila, v jakém pořadí se bude 
o návrzích hlasovat. Návrhová komise určila hlasování v tomto pořadí:  
1.  Miroslav Vraspír, 2. Jan Kostečka. 
 
Průběh hlasování: 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí za člena finančního výboru p. Miroslava 
Vraspíra. 
Výsledek hlasování:   Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č.  15/8/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí za člena finančního výboru p. Jana Kostečku. 
Výsledek hlasování:   Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č.  16/8/2022 bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhla zvolit členy kontrolního výboru Mgr Aleše Tulise                              
a Bc. Jaroslava Štěrbu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající požádala návrhovou komisi, aby určila, v jakém pořadí se bude 
o návrzích hlasovat. Návrhová komise určila hlasování v tomto pořadí:  
1. Mgr. Aleš Tulis, 2. Bc. Jaroslav Štěrba 
 
Průběh hlasování: 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí za člena kontrolního výboru Mgr. Aleš Tulise 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 17/8/2022 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov volí za člena kontrolního výboru Bc. Jaroslava 
Štěrbu 
Výsledek hlasování:   Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 18/8/2022  bylo schváleno. 
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Bod VI – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva 

Předsedající navrhla, 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 ve výši jako dosud, a to ode dne 1. listopadu 2022.  
V souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích náleží neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna 
schválená zastupitelstvem. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce 
podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 550 Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována od 1. listopadu 2022 a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0. 
Usnesení č. 19/8/2022   bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.600 Kč za měsíc. 
Odměna bude poskytována od 1. listopadu 2022. 
Výsledek hlasování:   Pro 14  Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 20/8/2022    bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov stanoví odměnu za výkon funkce člen rady jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 990 Kč za měsíc. Odměna 
bude poskytována od 1. listopadu 2022 
Výsledek hlasování:   Pro 15  Proti 0 Zdrželi se  
Usnesení č. 21/8/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov stanoví odměnu za výkon funkce předsedy  
výboru zastupitelstva ve výši 660 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována                                 
od 1. listopadu 2022. 
Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/8/2022 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov stanoví odměnu za výkon funkce předsedy 
osadního výboru ve výši 1.320 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce předsedy osadního výboru. 
Výsledek hlasování:   Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 23/8/2022 bylo schváleno. 
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Bod VII – Příprava voleb osadních výborů  
Zastupitelstvo obce může v částech obce zřídit osadní výbory. Osadní výbor má 
minimálně 3 členy. Počet členů určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru 
jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro 
kterou je osadní výbor zřízen a jsou určeni zastupitelstvem obce. Předsedu 
osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru, Předseda 
nemusí být člen zastupitelstva obce. Volba předsedy proběhne až po veřejných 
schůzích v jednotlivých místních částech. 

 
Předsedající navrhla  5 –ti členné osadní výbory.  Člen zastupitelstva Ing.  Aleš 
Kalášek navrhuje 7-mi členný osadní výbor 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov zřizuje v jednotlivých místních částech osadní 
výbory. Výbory budou pětičlenné nebo sedmičlenné. Počet členů osadních 
výborů jednotlivých obcí si občané určí na veřejné schůzi  
Hlasování:   Pro 15  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č.  24/8/2022 bylo schváleno. 

Plán veřejných schůzí: 
Sobota    5. listopadu 2022 v 18:00 hod. Koníkov 16 – u Havlíčků 
Pátek    11. listopadu 2022 v 18:00 hod. Odranec – KD 
Sobota  12. listopadu 2022 v 18:00 hod. Míchov – kovárna   
Čtvrtek 17. listopadu 2022 v 18:00 hod. Věcov – HZ    
Pátek    18. listopadu 2022 v 18:00 hod. Jimramovské Pavlovice – lihovar  
Sobota  26. listopadu 2022 v 18:00 hod. Roženecké Paseky – KD  

 
V rámci těchto veřejných schůzí je třeba aktualizovat členy do kulturní komise. 

 
Po zvolení nových osadních výborů dojde k: 

 Předání klíčů od veřejných budov 
 Předání klíčů od veřejného osvětlení 
 Rozdělení činností OsV – zpravodaj, nástěnky, TKO, zastávky, volební 

lístky, veřejné osvětlení, inventarizace, požární nádrže, apod. 
 
 

Bod VIII – Rozpočtové opatření č. 9/2022 
Dle Přílohy č. 4/8/2022 – zvýšení výdajů v položce odměny zastupitelů a zvýšení 
příjmů v položce výnosy daní. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Věcov schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022 dle 
Přílohy č. 4/8/2022: 
Hlasování:   Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 25/8/2022 bylo schváleno. 
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Bod IX – Diskuse, ostatní záležitosti (kulturní komise, člen školské rady za obec 
apod.) 

 plán zasedání zastupitelstva do konce roku 2022  
 místo zasedání zastupitelstev v novém volebním období – v létě pořádat 

zasedání v jednotlivých místních částech, v zimním období v HZ ve Věcově 
 rozpis služeb zamykání sběrného místa ve Věcově – systém tak, jak je 

zaveden 
 

Bod X – Usnesení,  závěr   
Usnesení byla schvalována v průběhu jednání ke každému bodu.    

 
 

Předsedající poděkovala dosavadní starostce za odvedenou práci, poděkovala 
p. Korbářové a p. Prosecké za přípravu zasedání ustanovujícího zastupitelstva a všem               
za účast. Členům zastupitelstva poděkovala za projevenou důvěru a zvolení do funkce 
starostky obce.   

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 

o obcích 
4) Rozpočtové opatření č. 9/2022 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 10. 2022 

 
 

Zapisovatel: Pavlína Korbářová 
 
 
 
Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 
 
 
 

          .............................................. dne ........................................... 
 

 
 
Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
 
 
Razítko obce: 
 
 
 


