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8/2018 – Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
konané dne  29. 10.  2018 v 19:30 hod. 

 
Přítomni zastupitelé: Lenka Drahošová, Bc. Vojtěch Pravec, Josef Halousek, Matěj 
Doležal,  Ing. Martin Hrubeš, Monika Doležalová, František Doležal ml. 
 
Přítomen dosavadní starosta: Jiří Koníček 
 
Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno dosavadním starostou obce Jiřím 
Koníčkem. 
 
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 některý zákonů v platném znění. 
 
 

1. Jako zapisovatelka byla navržena Lenka Drahošová, jako ověřovatelé zápisu 
Josef Halousek a František Doležal. 

2. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu  v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. Návrhy na změnu programu nebyly vzneseny, program byl 
odsouhlasen. 

3. 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 (města, 
městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 
4. Volba starosty a místostarosty 

 

a) Zastupitelstvo obce volí jednoho neuvolněného starostu a jednoho 

neuvolněného místostarostu, hlasování proběhne tajně – hlasováno, 

schváleno všemi hlasy 

b) Zastupitelstvo volí neuvolněnou starostku Lenku Drahošovou – hlasováno,  

6 hlasů pro Lenku Drahošovou, 1 hlas pro Martina Hrubeše 

c) Zastupitelstvo obce volí neuvolněného místostarostu Matěje Doležala –

hlasováno, 7 hlasů pro Matěje Doležala 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Zastupitelstvo obce Suchá Lhota zřizuje finanční, kontrolní a výbor životního 

prostředí a investic 
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a) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota rozhodlo o tříčlenném výboru – 

hlasováno, schváleno všemi hlasy 

b) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota volí předsedou finančního výboru 

 Bc. Vojtěcha Pravce a členy Mgr. Martinu Holomkovou, František Doležal 

st. - hlasováno, schváleno všemi hlasy 

c) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota volí předsedou kontrolního výboru  

Františka Doležala a členy Jiřího Koníčka, Milana Drahoše - hlasováno, 

schváleno všemi hlasy 

d) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota volí předsedou výboru životního prostředí 
a investic Martina Hrubeše a členy Josefa Halouska, Ing. František Pravec  
hlasováno, schváleno všemi hlasy 
Usnesení bylo schváleno ve všech bodech. 

 
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo projednalo výši odměn členům zastupitelstva, odměna je platná 

od 29. 10. 2018. Výše odměn je přílohou č. 3 tohoto zápisu. – hlasováno, 

schváleno všemi hlasy 

Usnesení bylo schváleno. 

 
7. Diskuze, různé 

Nová starostka  informovala o potřebném schválení RO, o schválení znaku, o 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na úseku státní správy, o 

schválení prodeje a směny pozemku , který byl vyvěšen na úřední desce. 

Dále otevřela diskuzi a vyzvala zastupitelé, zda chtějí říci jaký mají v tomto 

volebním období cíl. 

a) ZO schválilo RO č. 5 – navýšení výdajů na pol. 5023 § 6112 o 69 000 Kč - 

hlasováno, schváleno všemi hlasy 

b) ZO schválilo výběr obecního znaku. Hlasováno, schváleno všemi hlasy 

c) ZO konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 

vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku 

- Projednání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly 

orgány obce Suchá Lhota ve svém správním obvodu 

- Výkonu státní správy svěřené obci Suchá Lhota zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

právními předpisy. 

Zastupitelstvo obce Suchá Lhota souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy s městem Litomyšl na dobu neurčitou. – hlasováno, schváleno 

všemi hlasy. 

d) ZO schvaluje směnu části pozemku  parc.č.154/12 o výměře 207 m2 

s pozemkem par.č. 149/2 o výměře 207 m2 a prodej pozemku par. č. 

154/12 o výměře 25 m2 za cenu 875 Kč panu Jaroslavovi Rabovi,  
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nar. 18. 10. 1956, bytem Prosetín. Záměr prodeje a směny pozemků byl 

vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě od 13. 9. – 1. 10. 2018 – 

hlasováno, schváleno všemi hlasy 

Starostka Lenka Drahošová požádala paní Doležalovou o správcování 

kulturního  areálu a úklid obecního úřadu. Bude s ní sepsána DPP. 

Pana Josefa Halouska požádala o pomoc spojenou s odpadovým 

hospodářství. 

Františka Doležala požádala o pomoc při případných zeměměřických 

pracích. 

Vojtěcha Pravce požádala o pomoc se zakázkami a realizacemi na území 

obce. 

ZO schvaluje všechny cíle zastupitelstva a ochotu podílet se na rozvoji 

obce. 

 

Usnesení zastupitelstva obce Suchá Lhota byla ve všech bodech schválena. 
 

 

Předseda ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00 hod. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

4) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst. 1  

    zákona o obcích 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  31. 10. 2018 

 

Zapisovatel: Lenka Drahošová 

 

 

Ověřovatelé: Josef Halousek 

  František Doležal 

 

 

 

Starosta: 

Místostarosta: 
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Příloha č. 2 
 
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchá Lhota dne 29. 10. 2018 – 
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce 
 

SLIB 
člena zastupitelstva obce. 

 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Suchá Lhota a jejich občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky“ (§ 69 odst. 1. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění). 
 

Jméno a příjmení:   Podpis: 

Lenka Drahošová     

Ing. Martin Hrubeš     

Matěj Doležal     

Monika Doležalová     

Josef Halousek     

František Doležal      

Bc. Vojtěch Pravec     

 
 
V obci Suchá Lhota 29. 10. 2018 
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Příloha č. 1 
Zápisu z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchá Lhota dne 29. 10. 2018 – 
Prezenční listina 
 
 

Jméno a příjmení člena 
zastupitelstva obce:   Podpis: 

Ing. Martin Hrubeš     

Bc. Vojtěch  Pravec     

Lenka Drahošová     

Monika Doležalová     

Josef Halousek     

František Doležal      

Matěj  Doležal     

 
 
 

V obci Suchá Lhota 29. 10. 2018 
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Příloha č. 3 

 

zápisu z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchá Lhota  

ze dne 29. 10.2018  

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

a) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota v souladu s novelou zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  550 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

b) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota v souladu novelou zákona o obcích stanoví, 
že neuvolněnému členovi zastupitelstva,  který  současně vykonává funkci 
člena předsedy výboru nebo komise bude odměna poskytována ve výši 1150 
Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

c) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota v  souladu novelou zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 11 500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce starosty. 

d) Zastupitelstvo obce Suchá Lhota v  souladu s  novelou zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 9 200 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
Usnesení bylo schváleno. 
 

 
V obci Suchá Lhota 29. 10. 2018 
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8/2018 – Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
konané dne  29. 10.  2018 v 19:30 hod. 

 
Přítomni zastupitelé: Lenka Drahošová, Bc. Vojtěch Pravec, Josef Halousek, Matěj 
Doležal,  Ing. Martin Hrubeš, Monika Doležalová, František Doležal ml. 
 
Přítomen dosavadní starosta: Jiří Koníček 
 
 

7. 

b)  ZO schválilo výběr obecního znaku -  hlasováno, schváleno všemi hlasy 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  29. 10. 2018 

 

Zapisovatel: Lenka Drahošová 

 

 

Ověřovatelé: Josef Halousek 

  František Doležal 

 

 

 

Starosta: Lenka Drahošová 

Místostarosta: Matěj Doležal 
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8/2018 – Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
konané dne  29. 10.  2018 v 19:30 hod. 

 
Přítomni zastupitelé: Lenka Drahošová, Bc. Vojtěch Pravec, Josef Halousek, Matěj 
Doležal,  Ing. Martin Hrubeš, Monika Doležalová, František Doležal ml. 
 
Přítomen dosavadní starosta: Jiří Koníček 
 
7. 

d) ZO konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 

vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku 

- Projednání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly 

orgány obce Suchá Lhota ve svém správním obvodu 

- Výkonu státní správy svěřené obci Suchá Lhota zákon č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

právními předpisy. 

Zastupitelstvo obce Suchá Lhota souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy s městem Litomyšl na dobu neurčitou. – hlasováno, schváleno 

všemi hlasy. 

 
Zapisovatel: Lenka Drahošová 

 

 

Ověřovatelé: Josef Halousek 

  František Doležal 

 

 

 

Starosta: Lenka Drahošová 

Místostarosta: Matěj Doležal 

 

 
 


