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OBEC LIBIŠ 

ZASTUPITELSTVO OBCE LIBIŠ 

 

Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš 

konaného dne 31. října 2018 od 18,00 hodin. 

 

Přítomni: 

členové zastupitelstva obce:  dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je přílohou tohoto zápisu 

ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  -- 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): --  

 

Zapisovatelky:   M.Mölzerová, L.Křtěnová     

Ověřovatelé zápisu:  Alena Vítek Kaulová a Miloslav Kohout 

Návrhová komise:         Ing. Aleš Goldšmíd a Marcel Eder 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Libiš zahájil v 18,00 hod. dosavadní starosta obce pan Zdeněk Mráz, který přivítal 
přítomné (dál jen „předsedající“). 

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ust. § 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 19.10.2018 v 16,00 hod., žádný návrh nebyl soudu podán). Informace podle    
ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Libiš zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10.2018 do 01.11.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce.  

Předsedající konstatoval přítomnost 15 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), 
tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné  
(viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích). V souvislosti s tím se dotázal, zda všichni členové zastupitelstva obdrželi    
od registračního úřadu osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Libiš podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. Složení slibu členy zastupitelstva obce 

Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2) a 3) zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva obce         
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva obce, že odmítnutí 
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (viz ust. § 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 člen zastupitelstva pan Miloslav Kohout přečetl slib stanovený v ust. § 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 Libiš a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  



2 
 

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem 
na připravené listině s textem slibu. 

Žádný z přítomných členů zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:  pí Alena Vítek Kaulová 
       p. Miloslav Kohout 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Alenu Vítek Kaulovou a pana 
Miloslava Kohouta. 

Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 1a/1/2018 bylo schváleno.  

Do návrhové komise byli předsedajícím navrženi: p. Ing.Aleš Goldšmíd 
       p. Marcel Eder 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o volbě návrhové komise. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní jednání zastupitelstva ve složení Ing. Aleš 
Goldšmíd a Marcel Eder. 

Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 1b/1/2018 bylo schváleno.  

 

3. Schválení programu 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl 
zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům 
zastupitelstva obce. Návrh na doplnění a úpravu programu podal předsedající (zahájení stavby veřejného 
osvětlení v ulici Za Kralupkou), jiné protinávrhy nebyly podány. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

Program jednání: 

1) Složení slibu členy zastupitelstva obce 

2) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu 

4) Určení počtu místostarostů 

5) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

6) Určení způsobu volby starosty a místostarosty (veřejné x tajné) 

7) Volba starosty obce 

8) Volba místostarosty obce 

9) Určení počtu členů rady obce 

10) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 

11) Volba předsedy finančního výboru 

12) Volba předsedy kontrolního výboru 
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13) Volba členů rady obce 

14) Volba členů finančního výboru 

15) Volba členů kontrolního výboru 

16) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce v r.2018 

17) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce                   
od 01.01.2019 

18) Zahájení stavby veřejného osvětlení v ulici Za Kralupkou 

19) Diskuse 

20) Závěr 

Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno. 

 
4. Určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce volilo pouze jednoho místostarostu.  
 
K návrhu nikdo nevznesl protinávrh.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu počtu místostarostů. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje, že v obci Libiš bude volen jeden místostarosta. 

Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno. 

 

5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu ust. § 71 odst. 1) 
zákona o obcích. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.  
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno. 

 
6. Určení způsobu volby starosty  a místostarosty (veřejné x tajné) 
Předsedající společně se zastupiteli navrhli, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním 
(zvednutím ruky).  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím ruky). 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno. 

 
7.  Volba starosty obce  
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta obce a po jeho zvolení případně po nezvolení žádného 
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, 
v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování o dalších 
kandidátech pokračováno. 
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci starosty obce. Byly podány následující 
návrhy. Člen zastupitelstva obce pan Eder navrhl zvolit do funkce starostky obce paní Mgr.Pavlínu 
Komeštíkovou. Navržená kandidátka vyslovila se svou kandidaturou na starostku obce souhlas. 
K návrhu byl vznesen protinávrh podaný panem Ing.Alešem Goldšmídem, který navrhl pana Zdeňka Mráze st.. 
K tomuto návrhu se připojil i pan Antonín Vetešník a pan Miloš Trédl. Navržený kandidát vyslovil se svou 
kandidaturou na starostu obce souhlas.  

Předsedající dal hlasovat o prvním návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostkou  obce Libiš 
paní Mgr. Pavlínu Komeštíkovou, dat. nar. 24.7.1972. 
Výsledek hlasování: pro návrh 8, proti návrhu 7 (Ing.Goldšmíd, Kohout, Mráz st., Tauš, Trédl, Vetešník, 
Vítek Kaulová), zdržel se 0. 

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starostkou obce se paní Mgr. Pavlína Komeštíková ujala řízení zasedání (dále v textu uváděna jako 
„předsedající“).  

 

8.  Volba místostarosty obce 

Předsedající  vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty obce.  
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva obce pan Tomáš Štěpán navrhl zvolit do funkce 
místostarosty pana Marcela Edera.  Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na místostarostu souhlas.  
K návrhu byl vznesen protinávrh panem Antonínem Vetešníkem, který navrhl zvolit do funkce místostarosty 
pana Ing. Aleše Goldšmída. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na místostarostu souhlas.  
 
Předsedající dala hlasovat o prvním návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou  obce 
Libiš pana Marcela Edera, dat. nar. 25.10.1957. 
Výsledek hlasování: pro návrh 8, proti návrhu 7 (Ing.Goldšmíd, Kohout, Mráz st., Tauš, Trédl, Vetešník, 
Vítek Kaulová), zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno. 
 
9. Určení počtu členů rady obce  
Předsedající informovala zastupitele, že počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce (ust. § 99 odst. 3/ zákona o obcích). 
Obec Libiš má 15 členů zastupitelstva obce, tudíž rada obce musí mít 5 členů. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš určuje pětičlennou radu obce.  
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno. 
 
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 

Předsedající informovala o povinnosti zřídit finanční výbor a kontrolní výbor (ust. § 117 odst. 2/ a § 84 odst. 2/ 
písm. l/ zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva obce zaniklo spolu se 
zánikem původního zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce určuje počet členů výborů, který musí být lichý, 
každý z těchto výborů musí být nejméně tříčlenný (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích). Předsedou výboru 
musí být člen zastupitelstva obce, členy výboru mohou být členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby (§ 117 
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odst. 4/ zákona o obcích). Členy kontrolního výboru ani finančního výboru nemohou být starosta obce, 
místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (ust. § 119 odst. 1/ zákona 
o obcích). 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z těchto 
výborů bude mít pět členů. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš zřizuje finanční výbor. Finanční výbor je pětičlenný.  
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 9a/1/2018 bylo schváleno. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš zřizuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor je pětičlenný.  
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 9b/1/2018 bylo schváleno. 

 
11. Volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl 
podán následující návrh: předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Luďka Tauše. 
Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na předsedu finančního výboru souhlas. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí předsedou finančního výboru pana Luďka Tauše.  
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0,  zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno. 

 

12. Volba předsedy kontrolního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl 
podán následující návrh: člen zastupitelstva obce pan Tomáš Štěpán navrhl zvolit do funkce předsedy 
kontrolního výboru pana Jana Horčice. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na předsedu 
kontrolního výboru souhlas.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Horčice. 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno. 

 
13. Volba členů  rady obce 
Předsedající informovala členy zastupitelstva obce, že radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové 
rady volení z řad členů zastupitelstva obce (ust. § 99 odst. 3/ zákona o obcích) a vyzvala členy zastupitelstva 
obce k podání návrhů na funkci členů rady obce. Byly podány následující návrhy:  
- členka zastupitelstva obce paní Mgr.Komeštíková   navrhla zvolit do funkce člena rady obce pana 
Zdeňka Mráze st., pana Luďka Tauše a pana Tomáše Štěpána. 
 
Navržený kandidát pan Zdeněk Mráz st. vyslovil se svou kandidaturou na člena rady obce nesouhlas. 
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Navržený kandidát pan Luděk Tauš vyslovil se svou kandidaturou na člena rady obce souhlas. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem rady obce pana Luďka Tauše. 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno. 

 
Navržený kandidát pan Tomáš Štěpán vyslovil se svou kandidaturou na člena rady obce souhlas. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem rady obce pana Tomáše Štěpána. 
Výsledek hlasování: pro návrh 8,  proti návrhu 1 (Kohout),  zdržel se 6 (Ing.Goldšmíd, Mráz st., Tauš, Trédl, 
Vetešník, Vítek Kaulová). 
 
Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno. 

 
- člen zastupitelstva obce pan Štěpán navrhl zvolit místo pana Zdeňka Mráze st. do funkce člena rady 
obce pana Vladimíra Liebezeita. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na člena rady obce souhlas.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem rady obce pana Vladimíra Liebezeita. 
Výsledek hlasování: pro návrh 14, proti návrhu 0, zdržel se 1 (Vítek Kaulová). 
 
Usnesení č. 14/1/2018 bylo schváleno. 

 
14. Volba členů finančního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci členů finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy:  
- člen zastupitelstva obce pan Luděk Tauš navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru pana Marcela 
Edera, pana Tomáše Štěpána, pana Ing. Jiřího Zerzaně, s kterým tuto možnost projednal a který se svou 
kandidaturou na člena finančního výboru souhlasil a pana Vladimíra Vávru, s kterým tuto možnost projednal a 
který se svou kandidaturou na člena finančního výboru souhlasil. K návrhu pana Vávry  byla vznesena námitka 
panem Štěpánem, že není dobré, aby byl členem finančního výboru vzhledem k uzavřeným mandátním 
smlouvám mezi ním a obcí Libiš. 
 Navržený kandidát pan Marcel Eder nemohl být zvolen, jelikož byl již zvolen do funkce místostarosty obce a 
proto navrhl do funkce člena finančního výboru pana Zdeňka Mráze ml. a pana Michala Pazderu, s kterým tuto 
možnost projednal a který se svou kandidaturou na člena finančního výboru souhlasil. 
Pan Tomáš Štěpán se svojí kandidaturou na člena finančního výboru souhlasil. 
Zastupitelé se dohodli, že bude hlasováno o každém navrženém samostatně. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana Tomáše Štěpána. 
Výsledek hlasování: pro návrh 14, proti návrhu 0, zdržel se 1 (Kohout). 
 
Usnesení č. 15a/1/2018 bylo schváleno. 
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Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana Ing. Jiřího Zerzaně. 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 15b/1/2018 bylo schváleno. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana Vladimíra Vávru. 
Výsledek hlasování: pro návrh 7, proti návrhu 7 (Eder, Horčic, Liebezeit, Mráz ml., Pazdera, Štěpán, 
Tachecí), zdržel se 1 (Mgr.Komeštíková). 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana Zdeňka Mráze ml.. 
Výsledek hlasování: pro návrh 13, proti návrhu 0, zdržel se 2 (Vítek Kaulová, Kohout). 
 
Usnesení č. 15c/1/2018 bylo schváleno. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana Michala Pazderu. 
Výsledek hlasování: pro návrh 8, proti návrhu 0, zdržel se 7 (Ing.Goldšmíd, Kohout, Mráz st., Tauš, Trédl, 
Vetešník, Vítek Kaulová). 
 
Usnesení č. 15d/1/2018 bylo schváleno. 
 
15. Volba členů kontrolního výboru 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci členů kontrolního výboru. Byly podány 
následující návrhy:  
- předseda kontrolního výboru pan Jan Horčic navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru paní 
Alenu Kovaříkovou a pány Mgr.Davida Eisnera, Michala Němce a Josefa Vaniše, se všemi tuto možnost 
projednal a všichni se svou kandidaturou na člena kontrolního výboru souhlasí. 
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy a zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat o všech navržených 
najednou. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy kontrolního výboru paní Alenu Kovaříkovou, pana Mgr. Davida Eisnera, 
pana Michala Němce a pana Josefa Vaniše. 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 16/1/2018 bylo schváleno. 
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16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce v r. 2018 
a/ Předsedající seznámila přítomné se skutečností, že členům zastupitelstva obce, kteří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodobě uvolněni, je možno poskytovat za výkon funkce měsíční odměnu, a to v souladu s platnými 
právními předpisy, konkrétně nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků (dále jen „NV“).  
O výši měsíční odměny a datu, od kdy bude poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo obce.  
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta 
odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, přičemž do souhrnu lze zahrnout pouze odměny za 
výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce a předsedy nebo člena komise.  
Předsedající informovala o maximálních možných výších měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce v závislosti na druhu funkcí, které vykonávají. 
U obcí s počtem obyvatel s trvalým pobytem od 1 001 do 3 000 mohou být neuvolněným členům zastupitelstva 
obce poskytovány měsíční odměny v následující výši:  
 

Funkce 
Odměna za měsíc 

(v Kč) 

místostarosta 0 až 27.613 

člen rady obce 0 až 6.136 

předseda výboru ZO 0 až 3.068 

člen výboru ZO 0 až 2.557 

předseda komise rady obce  0 až 3.068 

člen komise rady obce  0 až 2.557 

člen zastupitelstva obce  0 až 1.534 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 01.listopadu 2018 neuvolněným členům 
zastupitelstva obce výši odměn za měsíc za výkon funkce:  

 

Funkce 
Odměna za měsíc 

(v Kč) 

místostarosta 27.613 

člen rady obce 6.136 

předseda finančního výboru ZO 3.068 

předseda kontrolního výboru ZO 3.068 

člen finančního výboru ZO 2.557 

člen kontrolního výboru ZO 2.557 

předseda komise rady obce  3.068 

člen komise rady obce  2.557 

člen zastupitelstva obce  1.534 

 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 

-  v případě místostarosty měsíčně ode dne zvolení do funkce místostarosty; 
- v případě členů rady obce měsíčně ode dne zvolení do funkce člena rady obce; 
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce měsíčně ode dne zvolení do příslušné funkce; 
- v případě předsedů a členů komisí rady obce měsíčně ode dne jmenování do příslušné funkce; 
-  v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, kdy se 

bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, měsíčně ode dne složení slibu člena 
zastupitelstva obce (v případě zvolení do funkce člena rady obce, zvolení do jakékoliv funkce člena či 
předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna 
počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována). 
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Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se0. 

Usnesení č. 17a/1/2018 bylo schváleno. 

 
b/ Současně předsedající konstatovala, že je nutno určit, jaké odměny budou neuvolněným členům 
zastupitelstva obce poskytovány v případě souběhu funkcí (zda se odměny budou sčítat). 
Navrhla, aby se v případě souběhu funkcí měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce sčítaly. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, že při souběhu výkonu více funkcí se měsíční odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytuje jako souhrn (součet) měsíčních odměn schválených zastupitelstvem obce, 
přičemž do souhrnu lze zahrnout vždy maximálně 3 měsíční odměny za funkce s nejvyšší odměnou 
schválenou zastupitelstvem obce. 
 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 17b/1/2018 bylo schváleno. 

 
17.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce od 01.01.2019 

a/ Předsedající seznámila přítomné, že od 1.1.2019 platí nové Nařízení vlády č.202/2018 Sb., které nahrazuje 
NV č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Ostatní pravidla          
pro poskytování uvedených odměn se nemění. 
 
U obcí s počtem obyvatel s trvalým pobytem od 1 001 do 3 000 mohou být neuvolněným členům zastupitelstva 
obce poskytovány měsíční odměny v následující výši:  
 

Funkce 
Odměna za měsíc 
(v Kč) 

místostarosta 0 až 29.546 

člen rady obce 0 až 6.566 

předseda výboru ZO 0 až 3.283 

člen výboru ZO 0 až 2.736 

předseda komise rady obce  0 až 3.283 

člen komise rady obce  0 až 2.736 

člen zastupitelstva obce  0 až 1.641 

 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 01.ledna 2019 neuvolněným členům 
zastupitelstva obce výši odměn za měsíc za výkon funkce:  

 

Funkce 
Odměna za měsíc 

(v Kč) 

místostarosta 29.546 

člen rady obce 6.566 

předseda finančního výboru ZO 3.283 

předseda kontrolního výboru ZO 3.283 

člen finančního výboru ZO 2.736 
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člen kontrolního výboru ZO 2.736 

předseda komise rady obce  3.283 

člen komise rady obce  2.736 

člen zastupitelstva obce 1.641 

 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 

-  v případě místostarosty měsíčně ode dne zvolení do funkce místostarosty; 
- v případě členů rady obce měsíčně ode dne zvolení do funkce člena rady; 
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce měsíčně ode dne zvolení do příslušné funkce; 
- v případě předsedů a členů komisí rady obce měsíčně ode dne jmenování do příslušné funkce; 
-  v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, kdy se 

bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, měsíčně ode dne složení slibu člena 
zastupitelstva obce (v případě zvolení do funkce člena rady obce, zvolení do jakékoliv funkce člena či 
předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna 
počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována). 

Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 18a/1/2018 bylo schváleno. 

 
b/ Současně předsedající konstatovala, že je nutno určit, jaké odměny budou neuvolněným členům 
zastupitelstva obce poskytovány v případě souběhu funkcí (zda se odměny budou sčítat). 
Navrhla, aby se v případě souběhu funkcí měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce sčítaly. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, že při souběhu výkonu více funkcí se měsíční odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytuje jako souhrn (součet) měsíčních odměn schválených zastupitelstvem obce, 
přičemž do souhrnu lze zahrnout vždy maximálně 3 měsíční odměny za funkce s nejvyšší odměnou 
schválenou zastupitelstvem obce. 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0,  zdržel se 0. 

Usnesení č. 18b/1/2018 bylo schváleno. 

 

18. Zahájení stavby veřejného osvětlení v ulici Za Kralupkou 
Pan Mráz uvedl, že souběžně s opravou komunikace Za Kralupkou by bylo dobré uložit vedení pro veřejné 
osvětlení do země, a proto požádal zastupitele o schválení zahájení stavby veřejného osvětlení Za Kralupkou. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo zahájit stavbu veřejného osvětlení v ulici Za Kralupkou. 
Výsledek hlasování: pro návrh 15, proti návrhu 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 19/1/2018 bylo schváleno. 

 
19. Diskuse 
V diskusi vystoupil pan Mráz, který seznámil zastupitele s tím, že : 
a/ při opravě komunikace v ulici Mělnická bylo zjištěno, že je potřeba opravit vpusti dešťové kanalizace,  
po domluvě opraví a vyfakturuje obci  firma opravující povrch komunikace; 
b/ rovněž bude obci vyfakturována oprava zálivu pro autobusy  - zastávka U Slávisty. Pan Vávra ještě  doplnil 
vpusť u křižovatky ulic Hraniční a Mělnická. 
Pan Štěpán uvedl, že opravy vpustí měl hradit zadavatel opravy silnice č.II/101 – ulice Mělnická v obci Libiš, 
jako součást opravy silnice. 
 
Dále se strhla diskuse ohledně omezení autobusové dopravy v Libiši a přecházení občanů (hlavně dětí) 



11 
 

přes velmi frekventovanou silnici I/9 „Pražská“. Pan Mráz uvedl, že v současné době je ráno přítomna hlídka 
Policie ČR a zaměstnanec obce, který má povolení k zastavování provozu na komunikaci I/9. V odpoledních 
hodinách je zaměstnanec obce telefonicky vyzván školou a je nápomocen při přecházení. Ze strany 
jednotlivých zastupitelů i občanů bylo vytýkáno, že kroky učiněné obcí byly nedostatečné.  
Dále bylo vytýkáno, že obec není informována o jednáních rady a zastupitelstva na webových stránkách obce. 
Pí Doležalová upozornila na novou publikaci, kterou vydalo Město Neratovice u příležitosti 100. výročí vzniku 
čs. republiky s názvem  Legionáři z Neratovicka, která je v prodeji v Informačním centru města Neratovice. 
 
Paní Mölzerová seznámila zastupitele: 
a/ obec, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje členů zastupitelstva obce v souvislosti 
s výkonem jejich funkce a poučila je o povinnosti zachovávat mlčenlivost v souvislosti s výkonem jejich funkce. 
Následně je požádala o podepsání Informačního memoranda a Směrnice k ochraně osobních údajů;  
 
b/ s povinností obecního úřadu vést evidenci dovolené členů zastupitelstva obce. Člen zastupitelstva obce 
oznamuje předem čerpání dovolené obecnímu úřadu prostřednictvím starosty. Dále starosta určuje písemně 
před zahájením pracovní cesty členům zastupitelstva obce podmínky jejich pracovní cesty. (Důvodem je zpětné 
prokázání v případě event. úrazu, těžkého ublížení na zdraví či jiné škody, zda škoda vznikla po dobu výkonu 
funkce nebo naopak po dobu jeho dovolené.) 
 
20. Závěr 

Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila v 19,45 hodin. 

 

 
Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce 
Příloha č. 2 - Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
Příloha č. 3 - Prezenční listina přítomných  
Příloha č. 4 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 31.10.2018 
 
Přílohy tohoto zápisu dále tvoří: 

- Pozvánka pro nově zvolené členy zastupitelstva obce na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Libiš 
 
 
Tento zápis byl vyhotoven dne 9.11.2018. 
 
 
Zapisovatelky: M.Mölzerová  dne 9.11.2018  _______________________ 
  
  L.Křtěnová  dne 9.11.2018  _______________________ 
 
Ověřovatelé:      A. Vítek Kaulová dne ………………………… _______________________ 
 
   M.Kohout    dne ………………………… _______________________ 
 
 
Starostka obce:   Mgr.P. Komeštíková dne ………………………… _______________________ 
 
 
Místostarosta obce:     M. Eder                dne ………………………… _______________________ 
 
 


