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Obec Vlkov 

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov  
č. 1/2022 konaného dne 21. 10. 2022  

 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ 
Čas konání: 18.00 – 18.36 h 
Přítomni: Ing. Jaroslav Veverka, PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., Vladimír Vávrů, Martin 
Felcman, Zdeněk Krejčí, Ing. Alena Bartošová, Lukáš Zajíček 
Omluven:  - 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
 
Dosavadní starosta obce Ing. Jaroslav Veverka uvítal přítomné hosty a nově zvolené členy 
Zastupitelstva obce Vlkov.  

Ing. Jaroslav Veverka sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tak aby se konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 
dne 7. 10. 2022 v 16 h a žádný návrh na neplatnost voleb nebyl podán), a v souladu 
s uvedeným paragrafem zákona se ujal řízení ustavujícího zasedání jako předsedající. 
Informace dle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce i na 
elektronické úřední desce v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 
13. 10. 2022. Předsedající zasedání konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva 
(z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Upozornil, že zasedání je pro účely pořízení zápisu nahráváno. 

Složení slibu členů zastupitelstva obce 

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 Vlkov 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 
připraveném archu (příloha č. 2), kteří takto učinili.    
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

Starosta upozornil zastupitele na zákonnou povinnost (vyplývající ze složení slibu) 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přijdou zastupitelé při výkonu své 
funkce do styku. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení výkonu mandátu. 
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Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Dr. Ondřeje Tikovského a Zdeňka Krejčího 
a zapisovatelkou Ing. Věru Dytrychovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Schváleno 7 hlasy.  

Schválení programu 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem programu ustavujícího zasedání v souladu 
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 
desce.  
 
Program: 

1. Volba starosty a místostarosty 
2. Zřízení výborů zastupitelstva obce 
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
4. Různé 

 
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 1/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Vlkov.  

Ad 1) Volba starosty a místostarosty  

 Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 
Žádné návrhy nebyly podány. 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 2/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje uskutečnit volbu starosty a místostarosty veřejným 
hlasováním. 
 
 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

Předsedající navrhl, aby členové zastupitelstva nebyli pro výkon svých funkcí uvolněni.  
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 3/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje, aby členové zastupitelstva nebyli pro výkon svých 
funkcí uvolněni. 
 
 Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Člen zastupitelstva 
Dr. Ondřej Tikovský se ujal výzvy a předložil návrh na zvolení pana Ing.  Jaroslava Veverky 
starostou obce. Zároveň vyjádřil zdůvodnění svého návrhu. Uvedl, že Ing. Jaroslav Veverka je 
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ryzí lokální patriot, který Vlkovem žije. Svému úkolu v obci je zcela oddán, pracuje 
s mimořádným nasazením a vždy se snaží o konsensuální přístup, o porozumění a hledání 
řešení. Ve své starostenské práci může zúročit způsobilosti stavebního inženýra ve prospěch 
úkolů, které před Vlkovem stojí, a pro obec bude přínosné, pokud své zkušenosti využije 
i v nadcházejícím období. Dr. Tikovský současně uvedl, že Ing. Veverka souhlasil se svým 
navržením do funkce starosty. Zastupitel Lukáš Zajíček doplnil, že je dobře, aby Jaroslav 
Veverka pokračoval ve své práci, protože změna starosty po čtyřech letech neprospívá chodu 
obce.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své návrhy 
a stanoviska. Žádný další návrh ani stanovisko sděleno nebylo.  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Veverka). 
Závěr 4/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje do funkce starosty obce Ing. Jaroslava Veverku. 
 
 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty 

Zvolený starosta obce Ing. Jaroslav Veverka dal možnost přítomným sdělit návrh na funkci 
místostarosty. Žádný návrh nebyl sdělen. Starosta se ujal slova a navrhl do funkce místostarosty 
Dr. Ondřeje Tikovského. Svůj návrh zdůvodnil tím, že bude moc rád, když Dr. Ondřej Tikovský 
bude pokračovat ve funkci místostarosty a bude poradním hlasem tak jako doposud. Za 
uplynulé čtyři roky vytvořili starosta s místostarostou ve shodě pracující tandem, snažící se 
vždy hledat řešení a slyšet na došlé náměty a podněty. Dr. Tikovský návrh přijal. 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Dr. Tikovský). 
Závěr 5/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje do funkce místostarosty obce PhDr. Ondřeje 
Tikovského, Ph.D. 

Ad 2) Zřízení výborů zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Povinností 
zastupitelstva je zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona 
o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý 
(§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy 
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 
Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, finanční výbor, kulturní výbor, 
stavební výbor a výbor pro životní prostředí. Výbory budou tříčlenné, kulturní výbor bude 
pětičlenný. Před každým hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 Kontrolní výbor 
Starosta navrhl složení kontrolního výboru: 
předsedkyně: Ing. Alena Bartošová, členové: Mgr. Hana Malá, Šárka Konečná 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Ing. Bartošová). 
Závěr 6/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov zřizuje kontrolní výbor obce ve složení:  
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předseda: Ing. Alena Bartošová, členové: Mgr. Hana Malá, Šárka Konečná. 

 Finanční výbor 
Starosta navrhl složení finančního výboru: 
předseda: Zdeněk Krejčí, členové: Ing. Karel Hübner, Petr Čepelák 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Zdeněk Krejčí). 
Závěr 7/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov zřizuje finanční výbor obce ve složení: 
předseda: Zdeněk Krejčí, členové: Ing. Karel Hübner, Petr Čepelák. 

 Kulturní výbor 
Starosta navrhl složení kulturního výboru: 
předseda: Vladimír Vávrů, členové: Marie Havelková, DiS., Šárka Konečná, Martin Felcman, 
Helena Rezková 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Vladimír Vávrů). 
Závěr 8/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zřízení kulturního výboru ve složení: 
předseda: Vladimír Vávrů, členové: Marie Havelková, DiS., Šárka Konečná, Martin Felcman, Helena 
Rezková 

 Stavební výbor 
Starosta navrhl složení stavebního výboru: 
předseda: Martin Felcman, členové: Václav Bartoš, Ing. Jaroslav Veverka 
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Martin Felcman). 
Závěr 9/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zřízení stavebního výboru ve složení: 
předseda: Martin Felcman, členové: Václav Bartoš, Ing. Jaroslav Veverka 

 Výbor pro životní prostředí 
Starosta navrhl složení výboru pro životní prostředí: 
předseda: Lukáš Zajíček, členové: Jan Rezek, Filip Poskonka  
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Lukáš Zajíček). 
Závěr 10/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zřízení výboru pro životní prostředí ve složení: 
předseda: Lukáš Zajíček, členové: Jan Rezek, Filip Poskonka. 
 

Všichni členové výborů vyjádřili předem souhlas se svým jmenováním. 

Ad 3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva  

Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva se stanoví v souladu s § 72 odst. 2 zákona 
o obcích a nařízením vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, v platném znění. Výše měsíční odměny neuvolněného zastupitele 
a okamžik, od kterého se bude odměna poskytovat, je v kompetenci zastupitelstva. Odměnu 
nelze poskytnout zpětně. 
 

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva (bez dalších funkcí) byla 
poskytována odměna ve výši 1 448 Kč měsíčně, a to ode dne následujícího po složení slibu. 
Starosta navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 11 000 Kč měsíčně, a to 
ode dne následujícího po zvolení do funkce místostarosty.  
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Starosta dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla poskytována odměna za 
výkon funkce předsedy výboru ve výši 2 894 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 2 412 Kč, 
a to ode dne následujícího po jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.  
Pro funkci starosty obce je navržena měsíční odměna 22 000 Kč, a to ode dne následujícího po 
zvolení do funkce starosty. 
Jelikož jsou všichni zastupitelé předsedy výborů, bude jim přiznána odměna 2 894 Kč (odměny 
nejsou kumulativní). 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. 
Hlasování o návrhu odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
Závěr 11/1/2022: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce v následujících částkách:                     
Starosta     22 000 Kč          
Místostarosta     11 000 Kč         
Předseda výboru ZO      2 894 Kč  
Člen výboru ZO       2 412 Kč             
Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí   1 448 Kč             
Odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována ode dne následujícího po složení slibu.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, 
místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne následujícího po zvolení do této 
funkce. 

Ad 4) Různé 

a) Diskuze 

Následně proběhla diskuze mezi občany a zastupiteli ohledně vztahu odměn zastupitelů k výši 
ročního rozpočtu obce, k výši dotačních titulů a zároveň někteří občané sdělili zastupitelům 
svůj pohled a vlastní názory na činnost zastupitelstva.  

b) Kalendář akcí 
28. 10. 2022 9 h - Lípa svobody 
3. 12. 2022 - Mikulášská nadílka 
5. 11. 2022 - přednáška pana Burdycha 

c) Informace starosty 
Starosta obce sdělil, že úřední hodiny obce budou i nadále každý čtvrtek od 18 do 20 hodin 
(o úředních hodinách budou přítomni společně starosta s místostarostou, nebo jeden z nich). 
 
Zasedání finančního výboru k projednání návrhu rozpočtu se uskuteční 10. 11. 2022 od 18 h, 
10. 11. 2022 od 19 h se bude konat pracovní schůzka zastupitelů. 
 
Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25. 11. 2022 od 18 hodin. 
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva, poděkoval přítomným za podporu a za účast 
a popřál všem pěkný víkend. 
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 Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

  
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Veverka 
starosta obce 
 
 
Ověřovatelé: Dr. Ondřej Tikovský 
  Zdeněk Krejčí 
 
 
Zapsala dne 24.10.2022 Ing. Věra Dytrychová 


