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Příloha č. 4 
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 17.10.2022 
 

Souhrn usnesení  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 17.10.2022 

 
Usnesení č. 1a/1/2022  

Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání paní Vratislavu Vobrubovou. 

Usnesení č. 1b/1/2022  

Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovatelem zápisu z dnešního zasedání pana Pavla Havla. 

Usnesení č. 2a/1/2022  

Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní jednání zastupitelstva ve složení paní Jaroslava 
Holinová. 

Usnesení č. 2b/1/2022  

Zastupitelstvo obce Libiš volí návrhovou komisi pro dnešní jednání zastupitelstva ve složení pan Zdeněk Mráz 
st.. 

Usnesení č. 3/1/2022  

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 

Program jednání: 

1) Složení slibu členy zastupitelstva obce  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Volba členů návrhové komise 

4) Schválení programu 

5) Určení počtu místostarostů 

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

7) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce (veřejné x 
tajné) 

8) Volba starosty obce 

9) Volba místostarosty obce 

10) Určení počtu členů rady obce 

11) Zřízení finančního výboru a určení počtu jeho členů 

12) Zřízení kontrolního výboru a určení počtu jeho členů 

13) Volba předsedy finančního výboru 

14) Volba předsedy kontrolního výboru 

15) Volba členů rady obce 

16) Volba členů finančního výboru 

17) Volba členů kontrolního výboru 

18) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce  

19) VII. Rozpočtové opatření – na vědomí 

20) VIII. Rozpočtové opatření  

21) Diskuse 

22) Závěr 
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Usnesení č. 4/1/2022  

Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje, že v obci Libiš bude volen jeden místostarosta. 
 
Usnesení č. 5/1/2022  
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. 
 
Usnesení č. 6/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje volbu starosty, místostarosty a ostatních členů rady veřejným hlasováním 
(zvednutím ruky). 
 
Usnesení č. 7/1/2022  
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. . 
 
Usnesení č. 8/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostkou obce 
Libiš paní Jaroslavu Holinovou, dat. nar. . 
 
Usnesení č. 9/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš určuje pětičlennou radu obce.  
 
Usnesení č. 10/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš zřizuje finanční výbor. Finanční výbor je pětičlenný.  
 
Usnesení č. 11/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš zřizuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor je pětičlenný.  
 
Usnesení č. 12/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí předsedkyni finančního výboru paní Vratislavu Vobrubovou. 
 
Usnesení č. 13/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Davida Eisnera. 
 
Usnesení č. 14/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členkou rady obce paní Vratislavu Vobrubovou. 
 
Usnesení č. 15/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem rady obce pana Mgr. Davida Eisnera. 
 
Usnesení č. 16/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem rady obce pana Zdeňka Mráze st.. 
 
Usnesení č. 17/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členkou finančního výboru paní Bc. Pavlu Ryšlavou. 
 
Usnesení č. 18/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členkou finančního výboru paní Hanu Bártovou. 
 
Usnesení č. 19/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem finančního výboru pana MUDr. Tomáše Rauknera. 
 
Usnesení č. 20/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členkou finančního výboru paní Gabrielu Jínovou. 
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Usnesení č. 21/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem kontrolního výboru pana Pavla Havla. 
 
Usnesení č. 22/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem kontrolního výboru pana Jana Horčice. 
 
Usnesení č. 23/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem kontrolního výboru pana Marka Ryšlavého. 
 
Usnesení č. 24/1/2022  
Zastupitelstvo obce Libiš volí členem kontrolního výboru pana Jaroslava Hádka. 
 
Usnesení č. 25a/1/2022  
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., v platném 
znění, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 01. listopadu 2022 
neuvolněným členům zastupitelstva obce výši odměn za měsíc za výkon funkce: 
 

Funkce Odměna za měsíc 
(v Kč) 

místostarosta 32.501 
člen rady obce 7.223 
předseda finančního výboru ZO 3.611 
předseda kontrolního výboru ZO 3.611 
člen finančního výboru ZO 3.010 
člen kontrolního výboru ZO 3.010 
předseda komise rady obce  3.611 
člen komise rady obce  3.010 
člen zastupitelstva obce 1.805 

 
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). 

 
Usnesení č. 25b/1/2022  
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. 
 
Usnesení č. 26/1/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí VII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022. Příjmová strana 
činí 49 190 308,48 Kč, výdajová strana činí 87 050 552,19 Kč a financování je ve výši 37 860 243,71 Kč. 
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Usnesení č.27/1/2022 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje VIII. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022. Příjmová strana činí           
49 714 624,12 Kč, výdajová strana činí 87 050 552,19 Kč a financování je ve výši 37 335 928,07 Kč. 
 
 
 
 

________________________    ________________________ 
Jaroslava Holinová     Zdeněk Mráz st. 
místostarostka      zastupitel  
 
 
 
            

             
             
        _________________________ 

       Mgr. Pavlína Komeštíková 
       starostka  
 
V Libiši dne 21.10.2022  


