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MĚSTYS BESEDNICE 
 

ZÁPIS Z 1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE BESEDNICE 

 
konaného 17.10.2022 v Hostinci u Martínků 

 
 

Přítomno:  11 členů zastupitelstva – Prezenční listina 
Omluven:  
 

Začátek jednání: 17:01 hodin 

 
1)  ZAHÁJENÍ 

 
Zasedání Zastupitelstva městyse Besednice zahájila dosavadní starostka městyse Besednice Ing. Alena 
Koukolová (dále jako „předsedající“). 

 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
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. Informace podle § 93 
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městyse Besednice zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 06.10.2022 do 18.10.2022. Současně byla zveřejněna na elektronické 
úřední desce.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno 
je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Dále informovala přítomné, že jednání bude 
nahráváno pro účely zápisu. 

/Příloha č.1,2 
 

2)  SLOŽENÍ SLIBU NOVĚ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ  
 

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 předsedající 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 Městyse Besednice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
A jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 
a podpisem na připraveném archu.  
 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

/Příloha č. 3,4 
 
3)  SCHVÁLENÍ PROGRAMU, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU  

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Radku Smolíkovou a pana Jana Zemana 
a zapisovatelem slečnu Hanu Švarcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje ověřovatele zápisu paní Mgr. Radku 
Smolíkovou a pana Jana Zemana. Dále schvaluje zapisovatelku slečnu Hanu Švarcovou. 
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Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno. 
 
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 dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice schvaluje program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva konané dne 17.10.2022. 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno. 
Příloha č. 5 
 

PROGRAM: Pozvánka a program jednání 
 
 

1. Zahájení  
2. Složení slibu nově zvolených zastupitelů 
3. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
4. Volba starosty městyse 
5. Volba místostarosty městyse 
6. Volba finančního a kontrolního výboru 
7. Závěr 

 
4)  VOLBA STAROSTY MĚSTYSE  
 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 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 uvolněné navrhl 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 městyse Besednice určuje tyto funkce, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni: starosta, neuvolněni: místostarosta. A dále schvaluje zvolení jednoho 
místostarosty. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI    0  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno. 

Předsedající předala slovo Ing Novotné, která vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci 
starosty. Ing. Novotná navrhla za Sdružení nezávislých kandidátů 2022 zvolit do funkce starosty 
Ing. Alenu Koukolovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí starostu městyse Besednice Ing. Alenu 
Koukolovou. 
 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 2 

Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno. 
 
5)  VOLBA MÍSTOSTAROSTY MĚSTYSE  

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Ing. Koukolová 
navrhla za Sdružení nezávislých kandidátů 2022 zvolit do funkce místostarosty Ing. Michaelu 
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Novotnou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí místostarostu městyse Besednice 
Ing. Michaelu Novotnou. 
 
Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI    0  ZDRŽEL SE 2 
 

Usnesení č. 5/2022 schváleno. 
 

6)  VOLBA FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU  

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. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou trojčlenné. 

 

Výsledek hlasování:   PRO 11  PROTI  0  ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 6/2022 schváleno. 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Ing. Koukolová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru 
Ing. Miloslava Sikytu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí předsedou finančního výboru 
Ing. Miloslava Sikytu. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 1 
 

Usnesení č. 7/2022 schváleno. 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Ing. Koukolová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru 
Ing. Miroslavu Marchalovou. Pan Zeman navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru 
Bc. Karolinu Kozlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí předsedou kontrolního výboru Ing. 
Miroslavu Marchalovou.  

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI  0  ZDRŽEL SE 5 
 

Usnesení č. 8/2022 schváleno. 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: Ing. Koukolová navrhla zvolit následující členy finančního 
výboru: pana Vratislava Brabce a paní Petru Smolenovou. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí členy finančního výboru: Vratislava 
Brabce a Petru Smolenovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 9  PROTI  2  ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 9/2022 schváleno. 
 

Ing. Koukolová navrhla zvolit následující členy kontrolního výboru: pana Pavla Šauflera a paní Bc. 
Karolinu Kozlovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Besednice volí členy kontrolního výboru: Pavla Šauflera 
a Bc. Karolinu Kozlovou. 

Výsledek hlasování:   PRO 10  PROTI  0  ZDRŽEL SE 1 
 

Usnesení č. 10/2022 schváleno. 
 
7)   ZÁVĚR 

 

Starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání zastupitelstva. 
 

Jednání ukončeno v 17:13 hodin. 
 
Přílohy k zápisu: 
 
Příloha č.1/  Prezenční listina  
Příloha č.2/  Rezignace na mandát zastupitele – Jaroslav Klein 
Příloha č.3/  Hlasování členů ZM  
Příloha č.4/  Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
Příloha č.5/  Pozvánka a program jednání 
 
   

 
Starostka městyse: Ing. Alena Koukolová  ………………………………… 

 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Radka Smolíková  ………………………………… 
 

 
Jan Zeman   ………………………………… 

 
 
 
Zapisovatel:  Hana Švarcová   ………………………………… 
 

  
 
 

Zápis vyhotoven 24.10.2022. 


