
 

Zápis č.  5/2022 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bořitov, 

konaného dne 19. října 2018 v 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořitov  

 
Při prezentaci před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o 

zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.  

 

Přítomní: 15 zastupitelů – Ing. Dagmar Burgerová, Ing. Ondřej Čuma, Antonín Fojt, Ing. Jiří 

Kakáč, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Zuzana Machorková, Aleš Pachlopník, Marie 

Petráková, Bc. Jan Podloučka, Ing. Hana Šejnohová, Alois Ťoupek, Ing. Tomáš Včelař, 

PaedDr. Bohumír Verner, Ing. Zuzana Židová. 

 

 

Bod č. 1 

Zahájení 
Dosavadní starosta obce pan Antonín Fojt (dále jen předsedající) přivítal všechny přítomné. 

Konstatoval, že ustavující zasedání bylo svoláno dosavadním starostou pozvánkou dne 

11.10.2022 a informace o ustavujícím zasedání byla vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu 

dne 11.10. 2022. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením 

§ 91 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tak, aby se konalo 

do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu pro neplatnost voleb nebo 

hlasování. Tato lhůta vypršela 7.10. 2022 v 16:00 hodin. Jednání ustavujícího zastupitelstva 

se bude řídit v souladu s platným jednacím řádem obecního zastupitelstva. Všichni zastupitelé 

obdrželi při prezenci osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.  

 

 

 

Bod č. 2 

Složení slibu členů zastupitelstva obce 
Předsedající přednesl, že bude následovat složení slibu členů zastupitelstva. Podle § 69 odst.3, 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po 

přečtení slibu pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí podpisem. Předsedající 

přečetl slib a požádal jednotlivé zastupitele, aby v abecedním pořadí přistoupili 

k předsedajícímu, složili slib a složení slibu potvrdili svým podpisem pod text slibu. 

Upozornil zastupitele, že odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu. 

 

Text slibu: 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České 

republiky. 
 

Seznam zastupitelů: 

1. Ing. Dagmar Burgerová 

2. Ing. Ondřej Čuma 

3. Antonín Fojt 

4. Ing. Jiří Kakáč 

5. Ing. Petr Kolínek 

6. Josef Konečný 
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7. Zuzana Machorková 

8. Aleš Pachlopník 

9. Marie Petráková 

10. Bc. Jan Podloučka 

11. Ing. Hana Šejnohová 

12. Alois Ťoupek 

13. Ing. Tomáš Včelař 

14. PaedDr. Bohumír Verner 

15. Ing. Zuzana Židová. 

 

Nově zvolení zastupitelé složení slibu potvrdili svým podpisem a ujali se mandátu. Žádný 

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

 

 

 

Bod č. 3 

Schválení programu  
Předsedající seznámil všechny přítomné s programem ustavujícího zasedání. Do programu je 

doplněn bod č. 8 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

  

Program jednání: 

1.  Zahájení 

2.  Složení slibu členů zastupitelstva 

3.  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  

4.  Určení způsobu hlasování při jednání ZO 

5.   Volba mandátové, návrhové a volební komise 

6. Volba mandátové, volební a návrhové komise 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

9. Zpráva mandátové komise  

10. Volba starosty  

11. Volba místostarosty 

12. Volba členů rady 

13. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 

14. Delegování zástupce obce do Svazku VaK Boskovice 

15. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů  

16. Různé  

17. Souhrn schválených usnesení a závěr 

 

K uvedenému programu nebyly z řad zastupitelů žádné námitky nebo připomínky. 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva 

obce. 

 

Hlasování: PRO:  15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:     0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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Bod č. 4 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
Předsedající určil zapisovatelkou zápisu paní Ivanu Venclů. Za ověřovatele zápisu navrhl Ing. 

Hanu Šejnohovou a paní Zuzanu Machorkovou. 

K uvedenému bodu nebyl jiný návrh předložen. 

 

Usnesení č. 2 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Hanu Šejnohovou a paní Zuzanu 

Machorkovou. 

 

Hlasování: PRO:  13  PROTI:   0  ZDRŽEL SE:    2 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 5 

Určení způsobu hlasování 
Předsedající informoval o způsobu volby starosty, místostarosty, členů obecní rady a předsedů 

výborů finančního a kontrolního. Dle platného jednacího řádu zastupitelstva obce Bořitov, čl. 

7, bod 4 se při jednání zastupitelstva hlasuje veřejně-aklamací (zdvižením ruky). Navrhl, aby 

hlasování bylo v souladu s jednacím řádem, tedy veřejné (aklamací). 

K uvedenému bodu nebyly žádné návrhy ani připomínky. 

 

Usnesení č. 3 ZO schvaluje způsob hlasování veřejně – aklamací. 

 

Hlasování: PRO:   15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6 

Volba mandátové, volební a návrhové komise 

Volba mandátové komise 

Předsedající oznámil, že členové zastupitelstva podle volebních stran navrhli do mandátové 

komise paní Lenku Štěpánkovou, paní Marii Petrákovou a Ing. Zuzanu Židovou. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 4 ZO schvaluje mandátovou komisi ve složení paní Lenka Štěpánková, paní 

Marie Petráková a Ing. Zuzana Židová. 

   

Hlasování: PRO:  13 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:   2 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Volba volební komise 

Předsedající přistoupil k volbě volební komise. Komise bude tříčlenná. Do volební komise 

jsou navrženi Ing. Dagmar Burgerová, pan Aleš Pachlopník a pan Josef Konečný.  

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

 

 



 4 

Usnesení č. 5  ZO schvaluje volební komisi ve složení: Ing. Dagmar Burgerová, pan Aleš 

Pachlopník a pan Josef Konečný 

 

Hlasování: PRO:  12 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:   3 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

Volba návrhové komise 

Předsedající do návrhové komise na usnesení z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva 

navrhl komisi ve složení PaedDr. Bohumír Verner, Ing. Tomáš Včelař a Ing. Ondřej Čuma. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 6  ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení PaedDr. Bohumír Verner, Ing. 

Tomáš Včelař a Ing. Ondřej Čuma. 

 

Hlasování: PRO:  12 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:   3 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Předsedající vyhlásit přestávku a vyzval volební komisi, aby se odebrala do vedlejší místnosti, 

a z řad svých členů zvolila předsedu. Po příchodu zpět pan Konečný oznámil, že předsedkyní 

volební komise byla zvolena Ing. Dagmar Burgerová. 

 

 

 

Bod č. 7 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající oznámil, že na základě hlavy V, § 117, čl. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je 

obec povinna zřídit finanční a kontrolní výbor, a proto musíme jejich zřízení schválit. Oba 

výbory budou mít 3 členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 

předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva. Členy kontrolního ani finančního výboru 

nemohou být starosta, místostarosta a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

úřadu. 

K uvedenému bodu nebyly žádné návrhy ani připomínky. 

 

Usnesení č. 7  ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:   0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

Předsedající oznámil, že v minulém volebním období byla ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jako uvolněná vykonávána pouze funkce starosty. Navrhl, 

aby i v následujícím volebním období byla funkce starosty vykonávána jako uvolněná. 

K uvedenému bodu nebyly žádné návrhy ani připomínky. 
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Usnesení č. 8  ZO v souladu s § 84, odst. 2 písm. k zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen ZO uvolněn. 

 

Hlasování: PRO:   15 PROTI:     0  ZDRŽEL SE:    0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9 

Zpráva mandátové komise 
Členka mandátové komise paní Lenka Štěpánková seznámila přítomné s výsledky voleb do 

zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 23. a 24. září 2022. 

 

Předsedající sdělil, že ke zprávě mandátové komise se žádné usnesení nepřijímá, ZO ji bere 

pouze na vědomí. 

 

 

Předsedající následně předal slovo předsedkyni volební komise Ing. Dagmar Burgerové, aby 

se ujala aktu voleb. 

 

 

 

Bod č. 10 

Volba starosty obce 

Ing. Burgerová zahájila volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů a členů výborů. 

Konstatovala, že po volbách proběhly jednání zástupců tří volebních uskupení. Předložené 

návrhy vychází z jednání zastupitelů stran „Sdružení nestraníků pro Bořitov“ a „Nestraníci“, 

kteří uzavřeli vzájemnou dohodu a do zahájení dnešního jednání jako jediní předložili 

následující návrhy: 

 

Na místo uvolněného starosty obce je navržen pan Antonín Fojt. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 9  ZO schvaluje uvolněného starostu pana Antonína Fojta. 

 

Hlasování: PRO:   13 PROTI:     0  ZDRŽEL SE:    2 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 11 

Volba místostarosty 
Ing. Burgerová oznámila, že na místo neuvolněného místostarosty obce byl navržen pan Alois 

Ťoupek. 

Jiný návrh nebyl předložen. 

 

Usnesení č. 10  ZO schvaluje neuvolněného místostarostu obce pana Aloise Ťoupka. 

 

Hlasování: PRO:    14 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:   1 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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Bod č. 12 

Volba členů rady 
Ing. Burgerová přistoupila k volbě neuvolněných členů rady obce. Oznámila, že rada obce je 

pětičlenná, tvoří ji starosta, místostarosta a další 3 členové z řad zastupitelů. O každém 

členovi rady se bude hlasovat samostatně. 

 

Ing. Burgerová navrhla na neuvolněného člena rady obce PaedDr. Bohumíra Vernera. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 11   ZO schvaluje neuvolněného člena rady PaedDr. Bohumíra Vernera. 

 

Hlasování: PRO:    13 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    2 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

Ing. Burgerová navrhla na neuvolněného člena rady Ing. Petra Kolínka. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 12  ZO schvaluje neuvolněného člena rady Ing. Petra Kolínka. 

 

Hlasování: PRO:   13 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:     2 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

Ing. Burgerová navrhla na neuvolněného člena rady Ing. Tomáše Včelaře. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 13  ZO schvaluje neuvolněného člena rady ing. Tomáše Včelaře. 

 

Hlasování: PRO:   13 PROTI:     0  ZDRŽEL SE:     2 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 13 

Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
Volba předsedy finančního výboru 

Ing. Burgerová navrhla do funkce neuvolněného předsedy finančního výboru Bc. Jana 

Podloučku. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 14  ZO schvaluje do funkce neuvolněného předsedu finančního výboru Bc. Jana 

Podloučku. 

 

Hlasování: PRO:   11 PROTI:    0   ZDRŽEL SE:    4 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
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Volba předsedy kontrolního výboru 

Ing. Burgerová navrhla do funkce neuvolněného předsedy kontrolního výboru Ing. Ondřeje 

Čumu. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 15 ZO schvaluje neuvolněného předsedu kontrolního výboru Ing. Ondřeje Čumu. 

 

Hlasování: PRO:    13 PROTI:     0  ZDRŽEL SE:   2 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

Ing. Burgerová oznámila, že nyní bude následovat volba členů finančního výboru a 

kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné, včetně předsedy, budou se tedy volit 

zbývající dva členové každého výboru. 

 

Volba členů finančního výboru 

Ing. Burgerová navrhla do funkce členů finančního výboru Ing. Dagmar Burgerovou a Ing. 

Dagmar Schiffnederovou. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 16 ZO schvaluje členy finančního výboru Ing. Dagmar Burgerovou a Ing. 

Dagmar Schiffnederovou. 

 

Hlasování: PRO:    13 PROTI:     0  ZDRŽEL SE:    2 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

 

Volba členů kontrolního výboru 

Ing. Burgerovou navrhla do funkce členů kontrolního výboru Ing. Tomáše Žida a Ing. Jiřího 

Kováře. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 17 ZO schvaluje členy kontrolního výboru Ing. Tomáše Žida a Ing. Jiřího 

Kováře.  

 

Hlasování: PRO:    14 PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    1 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 14 

Delegování zástupce obce do Svazku VaK Boskovice 
Ing. Burgerová navrhla jako zástupce obce do Svazku Vodovodů a kanalizací měst a obcí, se 

sídlem v Boskovicích nově zvoleného starostu pana Antonína Fojta. 

Jiný návrh nebyl předložen.  

 

Usnesení č. 18  ZO schvaluje starostu obce pana Antonína Fojta  jako zástupce obce do 

Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v  Boskovicích. 
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Hlasování: PRO:  14 PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  1 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

Ing. Burgerová se pro pořádek ještě zeptala, zda zvolení v těchto volbách svoji funkci 

přijímají a zda nikdo není proti. Konstatovala, že všichni zvolení svoje funkce přijímají. 

Pogratulovala nově zvolenému starostovi obce a současně mu předala závěsný odznak. 

 

Nově zvolený starosta Antonín Fojt poděkoval Ing. Burgerové za provedení aktu voleb a 

všem zvoleným funkcionářům popřál hodně úspěchů při jejich práci.                   

 

Poděkoval za projevenou důvěru, funkci starosty přijímá a slíbil, že ji bude vykonávat čestně, 

spravedlivě, v zájmu všech občanů Bořitova a ve své práci bude důsledně ctít zásady řádného 

hospodáře. 

 

 

 

Bod č. 15 

Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva 
Starosta přistoupil k dalšímu bodu jednání, což bylo je rozhodnutí o odměnách neuvolněných 

zastupitelů a funkcionářům na základě § 72, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Výše 

odměn je navržena v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. V případě souběhu funkcí se 

odměna neuvolněnému členovi ZO poskytne pouze za výkon funkce, za niž náleží odměna 

vyšší. Hlasovat se bude o návrhu jako celku.  

Navrhl, aby odměny byly stanoveny od 20.10.2022 s výjimkou předsedů komisí, kteří budou 

vypláceni až ode dne zvolení v radě obce následovně: 
 

neuvolněný člen zastupitelstva     300,- Kč/měsíc 

neuvolněný předseda výboru a komise 1.500,- Kč/měsíc 

neuvolněný člen rady    2.000,- Kč/měsíc 

neuvolněný místostarosta            30.000,- Kč/měsíc 
 

K uvedenému bodu nebyly žádné návrhy ani připomínky. 

 
Usnesení č. 19 ZO schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 20.10.2022, 

s výjimkou předsedů komisí, kteří budou vyplácení ode dne zvolení v radě obce takto:  

neuvolněný člen zastupitelstva     300,- Kč/měsíc 

neuvolněný předseda výboru a komise 1.500,- Kč/měsíc 

neuvolněný člen rady    2.000,- Kč/měsíc 

neuvolněný místostarosta            30.000,- Kč/měsíc 

 

 

Hlasování: PRO:  13  PROTI:  1  ZDRŽELI SE:  1 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 16 

Různé  
Nikdo se nepřihlásil. 
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Bod č. 17 

Souhrn schválených usnesení a závěr 
Starosta Antonín Fojt požádal PaedDr. Bohumíra Vernera, jako člena návrhové komise, o 

přednesení souhrnu schválených usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce. 

 

Na závěr starosta pan Antonín Fojt přednesl několik organizačních připomínek: 

1. zasedání nově zvolené Rady obce se uskuteční v pondělí 31.10. 2022 v 15:30 hodin. 

2. zasedání obecního zastupitelstva bude svoláno na pondělí 12.12.2022 v 18:00 hodin      

 

 

Na závěr zasedání poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornou, soustředěnou práci a 

řádný průběh zasedání ustavujícího zastupitelstva. Ostatním občanům poděkoval za účast na 

zasedání, které ukončil v 19,07 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

        

        .................................................. 

 

         starosta obce 

 

 

V Bořitově dne: 24.10.2022 

 

Zapsala: Venclů Ivana 

 

 

 

 

Ověřil: 

 

 

 

 

……………………………..    

      Ing. Hana Šejnohová 

 

 

 

 

……………………………. 

       Zuzana Machorková 


