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Z á p i s 

 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Biskupice konaného dne 

19.10.2022 od 19.00hod. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva Obce Biskupice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00h 

dosavadním starostou obce p.Petrem Huškem (dále jako „předsedající“). 

 

 Všem členům zastupitelstva obce bylo 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. 

 

Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo svoláno řádně tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb, žádný návrh nebyl podán. Tato 

skutečnost byla dne 18.10.2022 ověřena na internetu. 

 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu 

Biskupice a způsobem v místě obvyklém zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Účast : Hušek Petr,Miller Jaroslav,Dinuš Petr,Dinušová Jitka,Vašíček Aleš,Vebrová Eva, 

            Karas Aleš 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil 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, v platném znění). 

 Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl 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 obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připravený arch. 

 Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Aleše Karase a Evu Vebrovou,zapisovatelem 

Jaroslava Millera ml. 

 K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Hlasování o určení ověřovatelů a zapisovatele: 

7 – 0 – 0 

 

 

Schválení programu zasedání 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.  

 

Program zasedání: 

1. Volba starosty  

2. Volba místostarosty 

3. Zvolení členů kontrolního a finančního výboru 

4. Odměny pro členy zastupitelstva 

5. Diskuze 

 

Hlasování o přijetí programu zasedání zastupitelstva: 

7 – 0 – 0 

 

1. Volba starosty 

Předsedající navrhl,aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná. Jiný návrh 

nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen. 

Hlasování o přijetí návrhu, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná: 

7 – 0 – 0 

 

Předsedající navrhl,aby volba starosty proběhla veřejně. Jiný návrh nebyl ze strany členů 

zastupitelstva předložen. 

Hlasování o přijetí návrhu, aby volba starosty proběhla veřejně: 

7 – 0 – 0 

 

Pan Miller navrhl na funkci starosty obce p.Petra Huška.Jiný návrh nebyl ze strany členů 

zastupitelstva předložen.  

Hlasování o zvolení p.Petra Huška do funkce starosty obce: 

6 – 0 – 1 

 

2. Volba místostarosty 

Předsedající navrhl,aby funkce místostarosty byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná. Jiný 

návrh nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen. 

Hlasování o přijetí návrhu, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná: 

7 – 0 – 0 
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Předsedající navrhl,aby volba místostarosty proběhla veřejně. Jiný návrh nebyl ze strany členů 

zastupitelstva předložen.  

Hlasování o přijetí návrhu, aby volba místostarosty proběhla veřejně: 

7 – 0 – 0 

 

Předsedající navrhl na funkci místostarosty obce p.Jaroslava Millera. Jiný návrh nebyl ze strany 

členů zastupitelstva předložen. 

Hlasování o zvolení Jaroslava Millera do funkce místostarosty obce: 

6 – 0 – 1 

 

3. Zřízení kontrolního a finančního výboru, zvolení členů 

Předsedající informoval o povinnosti mít zřízen finanční a kontrolní výbor (§117 odst. 2 a §84 odst. 

písm. 1 zákona o obcích). Oba tyto výše uvedené výbory musí mít nejméně tři členy a jejich počet 

musí být lichý. 

Členy výborů mohou být členové zastupitelstva ale i jiné osoby, pouze předsedou výborů musí být 

člen zastupitelstva.Členem kontrolního či finančního výboru nemůže být starosta nebo 

místostarosta. 

Předsedající navrhl zřídit kontrolní a finanční výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný 

návrh nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen. 

 

Kontrolní výbor v tomto složení: 

předseda: Vebrová Eva 

členové:    Dinušová Jitka,Pavlíčková Pavla  

Jiný návrh nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen. 

 

Finanční výbor v tomto složení: 

předseda: Dinuš Petr 

členové:    Vašíček Aleš,Karas Aleš 

Jiný návrh nebyl ze strany členů zastupitelstva předložen. 

 

Hlasování o zřízení kontrolního výboru a finančního výboru a jejich členů :  

6 – 0 – 1 

 

4. Odměny pro členy zastupitelstva 

Pan Dinuš Petr přednesl návrh na výši odměn pro členy zastupitelstva. 

Starosta obce                hrubá mzda      12.888,- Kč/měs. 

Místostarosta obce        hrubá mzda        1.900,- Kč/měs. 

Předsedové a členové 

finančního a kontrolního výboru                0,- Kč 

 

Hlasování o přijetí výše odměny členům zastupitelstva: 

7 – 0 – 0 
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5.  Diskuze 

Členové obecního zastupitelstva diskutovali o záměrech do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo přijalo usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Biskupicích  

dne 19.10.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jaroslav Miller                                                                                        Petr Hušek 

   místostarosta                                                                                       starosta obce    

 

 

Ověřovatelé zápisu : 

 

Zapisovatel : 
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U s n e s e n í 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Biskupice ze dne 19.10.2022 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

Schvaluje : 1. zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

                       2. program dnešní ustavující schůze 

                       3. funkce starosty bude vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná 

                       4. aby volba starosty proběhla veřejně 

                       5. funkce místostarosty bude vykonávána jako dlouhodobě neuvolněná 

                       6. aby volba místostarosty proběhla veřejně 

                       7. zřízení finančního a kontrolního výboru 

                       8. výši odměn členům obecního zastupitelstva 

                        

                      

 

Volí :         1. do funkce starosty obce pana Petra Huška 

                    2. do funkce místostarosty obce pana Jaroslava Millera 

                    3. kontrolní výbor – předseda : Vebrová Eva 

                                                     členové : Dinušová Jitka,Pavlíčková Pavla  

                    4. finanční výbor -  předseda :  Dinuš Petr 

                                                    členové :   Vašíček Aleš,Karas Aleš 

 

 

 

 

  Jaroslav Miller                                                                                      Petr Hušek 

místostarosta obce                                                                                starosta obce 


