
 
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doubice, 

  
konaného dne 8. listopadu 2010 v úřadovně obecního úřadu 

 
 
Přítomní:  dle prezenční listiny přítomno: 7 (100%) 
 

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, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 
 

4) 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 
 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 zákona o obcích)  

6) Diskuse 
 
Před schválením programu sloţí členové zastupitelstva obce slib. 

 
Zahájení a slib nově zvolených zastupitelů 
 
Pan Schulz zahájil ustavující zasedání ZO v 16:05, přivítal přítomné členy ZO, konstatoval, ţe se 
zastupitelstvo obce sešlo v plném a usnášeníschopném počtu. Členové nově zvoleného zastupitelstva se 
prokázali osvědčeními o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.  
Pan Schulz poté předal slovo a vedení schůze doyenovi zastupitelstva panu Miloslavu Čapkovi.  
Předsedající poté v souladu s § 69 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu. 
Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo 
sloţení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb. v platném znění). 
Sloţení slibu proběhlo tak, ţe zapisovatelka paní Faixová přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Poté byli členové 
zastupitelstva jmenovitě vyzváni ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 
archu. Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. 
 
ad 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

 
 
Pan Čapek navrhl jako zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO.  
Pan Čapek navrhl a ZO schválilo ověřovateli zápisu pana Miloslava Čapka a paní Marcelu Beckelovou, 

schváleno šesti hlasy přítomných, paní Beckelová se zdržela. 
 
 
ad 2) program schůze 
 



Pan Čapek přednesl návrh programu schůze – program jednání pak schválen všemi přítomnými 

zastupiteli. 
 
ad 3) Volba starosty a místostarosty  

 
 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, 
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Ţádné 
stanovisko vzneseno nebylo – schváleno jednomyslně. 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona 
o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny – schváleno jednomyslně. 
Pan Čapek navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním – schváleno 

jednomyslně. 
Poté pan Čapek navrhl na funkci starosty pana Martin Schulze. Ţádné jiné návrhy nebyly podány. ZO 

zvolilo pana Schulze starostou obce šesti hlasy, pan Schulz se zdržel. 
Následně pan Čapek předal vedení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi. Pan Schulz 
poděkoval přítomným zastupitelům za zvolení a navrhl do funkce místostarosty pana Břetislava Jemelku 
– ZO schválilo tento návrh šesti hlasy, pan Jemelka se zdržel. 
 
 
 
 
ad 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

Předsedající pan Schulz úvodem tohoto bodu informoval 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 (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemţ 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 můţe být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy 
kontrolního nebo finančního výboru nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemţ kaţdý z nich 
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána moţnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Ţádné stanovisko sděleno nebylo. 
ZO Doubice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné – schváleno jednomyslně. 
 
Pan Schulz navrhl do funkce předsedy finančního výboru pana Filipa Molčana – schváleno šesti hlasy, 

pan Molčan se zdržel. 
 
Následně navrhl pan Schulz do funkce předsedy kontrolního výboru pana Miloslava Čapka – schváleno 

šesti hlasy, pan Čapek se zdržel. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy:  
za členy kontrolního výboru byli navrţeni a schválení paní Marcela Beckelová a pan Václav Šikýř – 
schváleno jednomyslně. 
Za členy finančního výboru byli navrţeni a schválení – paní Anna Šikýřová a paní Irena Čapková – 
schváleno jednomyslně. 
 
 
ad 5)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

 
 
Zastupitelstvo obce Doubice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.509,- měsíčně. 



Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty – schváleno šesti hlasy, pan 

Jemelka se zdržel. 
 
ZO Doubice schválilo, ţe zastupitelé (kromě starosty a místostarosty), předsedové a členové výborů 
nebudou dostávat odměny – schváleno jednomyslně. 
 

Ad 6) diskuse 
 
V diskusi vyplynula nutnost vypracování III. rozpočtové změny pro rok 2010.  
 

Ad 7) usnesení 
zapisovatelku jednání paní Faixovou – schváleno všemi přítomnými členy ZO. 

 
ověřovateli zápisu pana Miloslava Čapka a paní Marcelu Beckelovou, schváleno šesti hlasy přítomných, 

paní Beckelová se zdržela. 
 
programu schůze – program jednání schválen všemi přítomnými zastupiteli 

 
aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu – schváleno jednomyslně 

 
aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích – schváleno 
jednomyslně. 
 
aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním – schváleno jednomyslně. 

 
pana Martina Schulze jako starostou obce - šesti hlasy, pan Schulz se zdržel. 

 
do funkce místostarosty pana Břetislava Jemelku –šesti hlasy, pan Jemelka se zdržel. 

 
finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné – schváleno jednomyslně. 
 
do funkce předsedy finančního výboru pana Filipa Molčana – schváleno šesti hlasy, pan Molčan se 

zdržel. 
do funkce předsedy kontrolního výboru pana Miloslava Čapka – schváleno šesti hlasy, pan Čapek se 

zdržel. 
za členy kontrolního výboru byli navrţeni a schválení paní Marcela Beckelová a pan Miloslav Šikýř – 
schváleno jednomyslně. 
Za členy finančního výboru byli navrţeni a schválení – paní Anna Šikýřová a paní Irena Čapková – 
schváleno jednomyslně. 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.509,- 
měsíčně. – schváleno šesti hlasy, pan Jemelka se zdržel. 
ZO Doubice schválilo, ţe zastupitelé (kromě starosty a místostarosty), předsedové a členové výborů 
nebudou dostávat odměny – schváleno jednomyslně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ad 8) závěr 
 



  

- pan Schulz poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání ZO v 17:01 

- příští zasedání zastupitelstva obce bude 22. listopadu 2010 od 16:00 v budově OÚ. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Miloslav Čapek                                                Martin Schulz 

                     starosta obce 
 
 
 
Marcela Beckelová 
 
 
V Doubici 9. listopadu 2010                 Zapsala: Jana Faixová 


